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 השדח תירּב רעד

 לֵאָרְׂשִי תיּב-תֶא יִּתְרָכְו הָוהְי-םֶאְנ םיִאָּב םיִמָנ הָּנִה
 .ל ,א'ל הימרי - 'הָׁשָדֲח תיִרְּב הָדּוהְי תיֵּב-תֶאְו
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 זױה םעד טימ ןּוא ,לאָרׂשִי ןּופ זיױה םעד טימ
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 לבני ריי

 איִּתַמ טול הרוׂשּב יד
 ַחיִׁשְמַה ַעּוׁשִי ןּופ סוחָי םעד ןּופ רֹפֵס סָאד זיא סָאד א

 .ןעמהָרבַא ןּופ ןּוז םעד ,ןדִוָד ןּופ ןּוז םעד
 ןריוּבעג טָאה קָחצִי ןּוא ,ןקָחצִי ןריוּבעג טָאה םהָרֹבֲאֹ*

 ,רעדירּב ענייז ןּוא ןהדּוהי ןריוּבעג טָאה בקעַי ןּוא ,ןבקעי

 ןוא ,ןרָמָּת ןּופ ןחַרָז ןּוא ןצִרֶּפ ןריוּבעג טָאה הדּוהי ןּוא *
 ןריוּבעג טָאה ןֹורצֶח ןּוא ,ןענֹורצֶח ןריוּבעג טָאה ץֶרֶּפ
 טָאה בֶדֶנְמַע ןּוא ,ןבֶדֶנִמַע ןריוּבעג טָאה םָר ןּוא* ,ןעמָר
 ןוא* ,ןענֹומלַׂש ןריוּבעג טָאה ןֹוׁשחַנ ןּוא ,ןענֹושחַנ ןריוּבעג

 טָאה וַעֹוּב ןּוא ,ןבָחָר ןּופ ןּוֲעֹוּב ןריוּבעג טָאה ןֹומלַׂש
 ,ןיַשי ןריוּבעג טָאה דֵבֹוע ןּוא ,ןתּור ןּופ ןדִבֹוע ןריוּבעג

 .דִוָד ךלֶמ םעד ןריוּבעג טָאה יַׁשֵי ןּוא *
 ,הָיְרּוא ןּופ ּבייו םעד ןּופ ןהמלש ןריוּבעג טָאה דִוָד ןּוא

 טָאה םֶעבַחֹר ןּוא ,ןעמָעבַחר ןריוּבעג טָאה המלש ןּוא'
 אָסָא ןּוא* ,ןאָסָא ןריוּבעג טָאה הָיִבַא ןּוא ,ןהָיְבַא ןריוּבעג
 ,ןעמָרֹוהי ןריוּבעג טָאה טְפָׁשֹוהְי ןּוא ,ןטָפָׁשֹוהי ןריוּבעג טָאה
 ןריוּבעג טָאה ּוהָיְּוע ןּוא* ,ןּוהָיְּוע ןריוּבעג טָאה םֶרֹוהְי ןּוא
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 ןוא :? ,ןּוהָיִקוִח ןריוּבעג טָאה זָחֶא ןּוא ,ןוָחָא ןריוּבעג טָאה םֶתֹוי ןּוא ,ןעמָתֹוי

 ןֹומָא ןּוא ,ןענֹומָא ןריוּבעג טָאה הָׂשַנמ ןּוא ,ןהָׁשַנמ ןריוּבעג טָאה ּוהָיִקוִח
 ,רעדירּב ענייז ןּוא ןּוהָינָכי ןריוּבעג טָאה ּוהָיִׁשאֹי ןּוא :! ,ןּוהָיִשאֹי ןריוּבעג טָאה
 .לבָּב תולָג ןּופ טייצ רעד ּוצ

 =לֵאיּתלַאְש ןּוא ,ןלָאיּתלַאְש ןריוּבעג ּוהָיְנָכי טָאה לבָּב-תולָג ךָאנ ןּוא *

 דּוהיִבַא ןּוא ,ןדּוהיִבַא ןריובעג טָאה לבָּבּורז ןּוא * ,ןלבָּבורז ןריוּבעג טָאה
 טָאה רּווַע ןּוא * ,ןרּווַע ןריוּבעג טָאה ניקִילָא ןּוא ,ןעמיקִילֶא ןריוּבעג טָאה
 ןריוּבעג טָאה ןיִכָי ןּוא ,ןעניכָי ןריוּבעג טָאה קֹודָצ ןּוא ,ןקֹודָצ ןריוּבעג

 ןריוּבעג טָאה רֶזָעלֶא ןּוא ,ןרֶוָעלֶא ןריוּבעג טָאה דּוהילֶא ןּוא!* ,ןדּוהילָא
 םעד ,ןפסֹוי ןריוּבעג טָאה בֵקעֶי ןּוא* ,ןבקעי ןריוּבעג טָאה ןֶּתַמ ןּוא ,ןענֶּתַמ

 טרעװ סָאװ ,ַעּוׁשִי ןרָאװעג ןריוּבעג ויא ריא ןופ סָאװ ,ןעמָירִמ ןּופ ןַאמ
 .ַחיִׁשָמ ןפּורעג

 ,תורֹוד ןצרעפ ןדִוָד ויּב ןעמהָרבַא ןּופ תורֹוד עלַא ןענעז ױזַא ןּוא *

 ןַחיִׁשָמ ויּב לבָּב-תולָג ןּופ ןּוא ,תורֹוד ןצרעפ לבָּב-תולָג ויּב ןדִוָד ןּופ ןּוא
 .תורֹוד ןצרעפ

 תעּב :ןפֹוא ַאזַא ףיוא ןעװעג זיא ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןופ טרּוּבעג יד ןּוא *
 ןענעז יז רעדייא ןּוא ,ןפסֹוי ּוצ טסַנקרַאפ ןעװעג ויא םִירְמ רעטּומ ןייז
 .שֶדֹוקַה-ַחּור םעד ןּופ תֶרֶּבּועמ ןרָאװעג ןענופעג יז זיא ,ןעמוקעגנעמַאזּוצ ךיז

 טלָאװעג טינ יז רע טָאה ,קידַצ ַא ןעװעג זיא ןַאמ ריא ףסֹוי יװ ױזַא ןּוא !?

 רע יװ ןּוא .טייהרעליטש ןוָאלּוצּפָא יז טכַארטעג טרעיינ ,ןייז ׁשייַבמ ןפָא

 ןויװַאּב ךיז טָאה טָאג ןּופ ְךאלַמ ַא טשרע ,טגיילעגרעּביא סָאד ךיז טָאה
 ּוצ ארֹומ ןייק טינ ּבָאה ,דֵוָדְוִּב ףסֹוי :טגָאזעג ןּוא ,םולָח ַא ןיא םיא ּוצ
 ןופ ןיא ,ריא ןיא ןפַאשַאּב ויא סָאװ ,סָאד םירָאװ ,ּביײװ ןייד ,םִירְמ ןעמענ
 ןייז ןפור טסלָאז ּוד ןּוא ,ןּוז ַא ןרעּבעג טעװ יז ןּוא* ;שדֹוקַה-ַחּור םעד

 ןּוא= .דניז ערעייז ןופ קלָאפ ןייז ןייז ליצַמ טעװ רע םירָאװ ,ַעּוׁשִי ןעמָאנ
 טגָאזעג יא עס סָאװ ןרעװ םױקמ לָאז סע ידּכ ,ןעשעג זיא ץלַא סָאד
 :איבָנ םעד ךרּוד טָאג ןּופ ןרָאװעג

 ,ןּוז ַא ןרעּבעג ןּוא ,ןרעװ קידעגָארט יורפגנוי יד טעװ טָא*
 ,אלֵאּונְמֶע ןעמָאנ ןייז ןפּור טעװ עמ ןוא

 ןּופ ןענַאטשעגּפױא זיא ףסֹו ןעוו ןּוא ** .ודנוא טימ יא טָאג :שטַײט זיא סָאװ

 .14 ,ז היעשי א



 3 איתמ 12 ,ב--25 ,א

 ;ןטָאּבעג םיא טָאה טָאג ןופ ְךאלַמ רעד יװ יװַא ןָאטעג רע טָאה ,ףָאלש
 ,טנעקרעד טינ יז טָאה רע רעּבָא** ,ּבייװ ןייז ךיז ּוצ ןעמונעג טָאה רע ןּוא

 .ַעּוׁשִי ןעמָאנ ןייז ןפורעג טָאה רע ןּוא ;ןּוז ַא ןריוּבעג טָאה יז ויּב

 יד ןיא ,הדּוהי ןּופ םֶחְליִתיֵּב ןיא ןרָאװעג ןריוּבעג זיא ַעּוׁשִי תעּב ןּוא
 ןעמוקעג ןענעז חרומ ןּופ םיִמָכֵח טשרע ,סודרּוה ךלִמ םעד ןּופ געט 3

 זיא סָאװ ,ןדִיי יד ןּופ ךלֶמ רעד זיא ּואוו" :טגָאזעג ןּבָאה ןּוא ,םִיַלָשּורי ןייק
 ןענעז ןּוא ,חרזמ ןיא ןרעטש ןייז ןעזעג ןּבָאה רימ םירָאװ ?ןרָאװעג ןריוּבעג
 ,טרעהעג סָאד טָאה סודרּוה ךלֶמ רעד תעּב ןּוא* .םיא ּוצ ןקּוּב ךיז ןעמּוקעג

 טלמַאזרַאפ טָאה רע ןּוא * ;םיא טימ םִיַלָׁשּורי ץנַאג ןּוא ,ןקָארשרעד ךיז רע טָאה

 ּואו ,טגערפעג ייז טָאה ןּוא ,קלָאפ םעד ןּופ םירפֹוס ןּוא םיִנֲהֹּכישָאר עלַא
 םָחָל תיֵּב ןיא :טגָאזעג םיא ּוצ ייז ןּבָאה* .ןרעװ ןריוּבעג ףרַאד ַחיִׁשָמ רעד
 :איבָנ םעד ךרּוד ןּבירשעג טייטש יױזַא םירָאװ ,הדּוהי ןּופ

 ,הדּוהי ןּופ דנַאל ,םָחֶלתיֵּב ּוד ןּוא *

 ;הדּוהי ןּופ רעטנזיױט יד ןשיװצ עטסנעלק יד טינ טסיּב
 ,רעקיטלעװעג ַא ןעמוקסױרַא טעװ ריד ןּופ םירָאװ
 .אֹלאֶרׂשִי קלָאפ ןיימ ןרעטיפ טעװ סָאװ

 ייֵז ייַּב טָאה ןּוא ,םימָכֵח יד ןפורעג טייהרעליטש סודרּוה טָאה טלָאמעד'
 טָאה רע ןּוא * ;ןזיװַאּב ךיז טָאה ןרעטש רעד טייצ רעטָאװ ןיא טשרָאפעגסױא
 םעד עֶגֹונּב יונעג סיוא טשרָאפ ןּוא טייג :טגָאזעג ןּוא ,םָחָל-תיֵּב ןייק טקישעג יז

 ךיוא לָאז ךיא ידּכ ,ןסיו רימ טוָאל ,ןעניפעג סע טעװ ריא ןַא ןּוא ,דניק
 ,ךלָמ םעד טרעהעגסיוא ןּבָאה ייז יװ ןּוא" .םיא ּוצ ןקּוּב ךיז ןעמּוק ןענָאק

 ,חרוִמ ןיא ןעזעג ןּבָאה יז סָאװ ,ןרעטש רעד טשרע ;ןעגנַאגעגקעװַא יז ןענעז
 טלעטשענּפָא ךיז טָאה ןּוא ןעמּוקעג ויא רע ויּב ,ןעגנַאגעגסױרָאפ ייז זיא
 ןעועג ןּבָאה יז זַא ןוא* .ןעװעג ויא דניק סָאד ּואו ,טרָא םעד רעּביא
 ןוא :;החמָׂש רעסיורג ַא רעייז טימ טיירפעג ךיז יז ןּבָאה ,ןרעטש םעד

 טימ דניק סָאד ןעועג ייז ןּבָאה ,ןײרַא זיוה ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא ןענעז ייז תעּב

 םיא ּוצ ךיז ןּבָאה ןּוא ,ןלַאפעגרעדינַא ןענעז ייז ןּוא ,רעטּומ ןייז ןעמִירִמ
 רַאפ טנעענעג ןּבָאה ןּוא ,תורצֹוא ערעייז טנפעעג ןּבָאה ייז ןּוא ;טקּוּבעג
 ןענעז יז יװ םעדכָאנ ןּוא? .ערימ ןּוא ךערַײװ ןּוא דלָאג :תֹוָּתַמ םיא

 .| ,ה הכימ =
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 ,ןסודרּוה ּוצ ןרעקמּוא טינ ךיז ןלָאז ייז זַא ,םולָח ַא ןיא ןרָאװעג טנרָאװעג

 .געו ןרעדנַא ןַא טימ דנַאל םענעגייא רעייז ּוצ ןעגנַאגעגקעװַא יז ןענעז
 ךיז טָאה טָאג ןּופ ְךאלַמ ַא טשרע ,ןעגנַאגעגקעװַא ןענעז ייז תעּב ןּוא *

 דניק סָאד םענ ןּוא ,ףיוא ייטש :טגָאזעג ןּוא ,םולָח ַא ןיא ןפסֹוי ּוצ ןויװַאּב

 ריד לעװ ךיא ויּב ,ןטרָאד יז ןּוא ,םִיַרצִמ ןייק ןירטנַא ןּוא ,רעטּומ ןייז ןּוא
 ןּוא* .ןעגנערּבוצמוא סע ידּכ ,דניק סָאד ןכּוז טעװ סודרּוה םירָאװ ;ןגָאז

 ,טכַאנייּב רעטומ ןייז ןּוא דניק סָאד ןעמּונעג טָאה ןּוא ןענַאטשעגפיוא זיא רע
 םעד זיּב ןעוועג ןטרָאד זיא רע ןּוא = ;םִיַרצִמ ןייק ןעגנַאגעגקעװַא זיא ןּוא
 ןרָאװעג טגָאועג זיא עס סָאװ ,ןרעװ םיוקמ לָאז סע ידּכ ,ןסודרּוה ןּופ טוט

 .אןּוז ןַײמ ןפּורעג ךיא ּבָאה םִיַרצִמ ןּופ :איבָנ םעד ךרּוד טָאג ןּופ
 טעּפשעגסױא םיִמָכַח יד ןּופ ויא רע זַא ,ןעועג טָאה סודרּוה ןעוו ןּוא !*

 ןענעגרַהסיוא טקישעג טָאה רע ןּוא ,ןרָאװעג טנרעצרעד רעייז רע זיא ,ןרָאװעג

 טלַא רָאי ייווצ ןּופ ,ןקרַאמעג עריא עלַא ןיא ןּוא םָחָל"תיִּב ןיא ךעלגנִיי עלַא
 יד ייּב טשרָאפעגסױא יונעג טָאה רע סָאװ ,טייצ רעד טול ,רעגנּוי ןּוא

 ךרוד ןרָאװעג טגָאזעג זיא עס סָאװ ןרָאװעג םיוקמ ויא טלָאמעד" .םימָכַח

 :איבָנַה הָימרִי
 ,הָמָר ןיא ןרָאװעג טרעהעג זיא לֹוק ַא

 ,רעמָאי סיורג ןּוא ןייוועג
 ;רעדניק עריא ףיוא טנייוו לחָר

 ,ןטסירט טינ ךיז טוָאל יז ןּוא
 .בָאטינ רעמ ןענעז ייז םירָאװ

 ןויװַאּב ךיז טָאג ןּופ ךאלַמ ַא טָאה ,ןּברָאטשעג זיא סודרּוה תעּב ןּוא

 סָאד םענ ןּוא ,ףיוא ייטש :טגָאזעג ןּוא * ,םִיַרצִמ ןיא ןפסֹוי ּוצ םולָח ַא ןיא

 ןּבָאה סָאװ ,יד םירָאװ ;"לאָרׂשייֵץְרֶא ןייק ייג ןּוא ,רעטּומ ןייז ןּוא דניק
 ןענַאטשעגפױא זיא רע ןּוא* .טיױט ןענעז ,דניק םעד ןּופ ןּבעל סָאד טכּוזעג
 יץֶרֶא ןייק ןעמוקעג זיא ןּוא ,רעטומ ןייז ןּוא דניק סָאד ןעמונעג טָאה ןּוא
 ןיא טקיטלעװעג סּוָאלעכרַא זַא ,טרעהעג טָאה רע ןעװ רעּבָא* .לאָרׂשְי
 ןיהַא טַאהעג ארֹומ רע טָאה ,סודרּוה רעטָאפ ןייז ןּופ טרָא ןפיוא הדּוהי

 רע ויא ,םולָח ַא ןיא ןרָאװעג טנרָאװעג זיא רע יװ םעדכָאנ ןּוא ;ןייג ּוצ
 ןיא טניואוועג טָאה ןּוא ןעמוקעג זיא ןּוא** ,לילָג ןּופ ןטנַאק יד ןיא קעװַא

 .15 ,אֹל הימרי ג .| ,אי ץשֹוה א
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 זיא עס סָאװ ןרעװ םיױקמ לָאז סע ידּכ ,תֶרָצִנ ןסייהעג טָאה סָאװ ,טָאטש ַא
 .ירצָנ ןרעװ ןפורעג לָאז רע זַא ,םיאיִבנ יד ךרוד ןרָאװעג טגָאזעג

 רעד ןיא ןפּורעג טָאה ןּוא ,ליּבטַמַה ןָנָחֹוי ןעמוקעג זיא געט ענעי ןיא
 םִיַמָש-תוכלַמ סָאד םירָאװ ,הבּושּת טּוט? :ןגָאז ּוצ ױזַא ,הדּוהי ןּופ רֹּבדִמ 1
 ;ציבָנַה הָיעַׁשי ןעמעװ ןופ ,רע זיא סָאד םירָאװ* .טרעטנענרעד ךיז טָאה
 :טגָאזעג טָאה

 ;רּבדִמ רעד ןיא טּפּור לֹוק ַא
 ,טָאג ןופ געװ םעד טיירג טכַאמ
 .אןגעטש ענייז סיוא טכיילג

 לטרַאג םענרעדעל ַא ןּוא ,רָאה-למעק ןופ שוּבלַמ ַא ןגָארטעג טָאה ןָנָחֹוי ןּוא *

 ;קינָאה רעדליוו ןּוא ןקירעשַײה ןעוועג ויא זייּפש ןייז ןּוא ;ןדנעל ענייז םּורַא
 עצנַאג יד ןּוא ,הדּוהי ץנַאג ןּוא ,םִיַלָשּורי ןעגנַאגעגסױרַא םיא ּוצ זיא טלָאמעד *

 ןּבָאה ןּוא ,ןדרַי ןיא ןרָאװעג טלבֹוטעג םיא ןּופ ןענעז יז ןּוא" ;ןדרַי ןּופ טנגעג
 .דניז ערעייז ףיוא ןעוועג הדוַותִמ ךיז

 ּוצ ןעמוק םיקּודצ ןּוא םישּורּפ יד ןּופ ְךֵס ַא ןעזעג טָאה רע זַא רעּבָאז
 טָאה רעװ !ןעגנַאלש ןּופ ץָארּפש ריא :טנָאזעג יז ּוצ רָׂש טָאה ,הליִבט רעד
 רעּבירעד טגנערּב" ?ןרָאצ ןקידנעמּוקנָא םעד ןּופ ןעערטנַא ּוצ טנרָאװעג ךייא
 :ןגָאז ּוצ יױזַא ,ןייא טינ ךייא טדער"ןוא' ,הבּושּת רַאפ יּואָר ןענעז סָאװ ,תוריּפ
 עקיָאד יד ןּופ ןָאק טָאג :ךייא גָאז ךיא םירָאװ ;רעטָאפ רעודנּוא זיא םהָרבַא
 םייּב קַאה יד ןיוש טגיל טָא ןּוא * .ןעמהָרבַא רַאפ רעדניק ןלעטשפיוא רענייטש
 ןייק סױרַא טינ טגנערּב סָאװ ,םיוּב רעדעי ,רעּבירעד ;רעמייּב יד ןּופ לצרָאװ
 .ןײרַא רעייפ ןיא ןפרָאװעגנַײרַא ןּוא טקַאהעגּפָא טרעוו ,תוריּפ עטוג

 ךָאנ טמּוק סָאװ ,רעד רעּבָא ,הבּושּת ּוצ רעסַאװ טימ ךייא לבֹוט ךיא יי
 רע ;ןגָארט ּוצ יּואָר טינ ךיא ןיּב ךיש ענייז ןּוא ,רימ ןּופ רעקיטכעמ ויא ,רימ
 ויא לפיושטניוו ןייז? .רעייפ טימ ןּוא ׁשֶדֹוקַה-ַחּור םעד טימ ןעלבֹוט ךייא טעװ
 טעװ ץייוו ןייז ןּוא ;רעַײש ןייז ןקיניירסױא סוג טעװ רע ןּוא ,טנַאה ןייז ןיא

 ןענערּברַאפ רע טעו עװעילּפ יד רעּבָא ,ןײרַא רעלכַײּפש ןיא ןעלמַאונַײא רע? |
 .רעייפ ןכעלשעלרַאפמּוא ןַא טימ

 ןופ ידּכ ,ןָנָחֹוי ּוצ ,ןדרַי םּוצ לילָג ןּופ ןעמּוקעג ַעּוׁשִי ויא טלָאמעד* -
 :טגָאזעג ןּוא ,טרעוורַאפ םיא טָאה ןָנָחֹוי רעּבָא** .ןרֶעוװ ּוצ טלבֹוטעג םיא

 ,3 ,מ היעשי א
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 !רימ ּוצ רָאג טסמיוק וד:ןּוא ,ןרעװ טלבֹוטעג ריד ןּופ טפרַאדַאּב טלָאװ ךיא

 רַאפ ךיז טקישעג יױװַא םירָאװ ;ןייז זָאל :טרעפטנעעג םיא טָאה ַעּוׁשִי רעּבָא *
 .טזָאלעג םיא רע טָאה טלָאמעד .טייקיטכערעג עדעי ןייז ּוצ םייַקמ זדנוא

 ןופ ןעמוקעגסױרַא ףֹּכיֵּת 'רע יא ,ןרָאװעג טלבֹוטעג זיא ַעּושִי תעּב ןוא '*

 רע ןּוא ,םיא רַאפ ןטלָאּפשעג למיה רעד ךיז טָאה טָא ןּוא ,רעסַאװ םעד
 ףיוא ןעמוק ןּוא ,ּבױט ַא יװ ןרעדינּפָארַא טָאג ןּופ טסייג םעד ןעזעג טָאה

 ןיימ ןיא סָאד :ןגָאז ּוצ יװַא ,למיה ןּופ סױרַא זיא לֹוק ַא ,עז ןּוא " ;םיא
 .ןלעפעגליואוו רימ זיא סָאװ ,ןּוז רעטּבילעג

 ,ןײרַא רֹּבדִמ רעד ןיא טטייג םעד ןּופ ןָאװעג טריפעג ַעּוׁשִי זיא טלָאמעד ד
 טסַאפעג טָאה רע זַא ןּוא* .ןטָׂש םעד ןּופ ןרעװ ּוצ טװאּורּפעג ידּכ

 ןּוא* .ןרָאװעג קירעגנּוה ךָאנרעד רע ןיא ,טכענ קיצרעפ ןּוא געט קיצרעפ
 רעד טסיּב ּוד ּביױא. :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,טנעענעג טָאה הסַנמ רעד

 רע רעּבָא* .טיורּב :ןרעװ ןלָאז רענייטש עקיזָאד יד זַא ,לעפַאּב ,םיִהֹלֲאְןֶּב
 יב :ןּבירשעג טייטש עס :טרעפטנעעג טָאה

 0 ,שטנעמ רעד טּבעל ןײלַא טיורּב ןּופ טינ = |

 .אליומ סטָאג ןופ סױרַא טמוק סָאװ ,טרָאװ  ןדעי ןּופ טרעיינ = -
 ןּוא ,ןײרַא טָאטש רעקילײה רעד ןיא ןעמונעג םיא ןטָׂש רעד טָאה טלָאמעד*

 ןוא" ,שדְקְמַה-תיֵּב ןּופ םערּוט-ץיּפש םעד ףיוא טלעטשעגקעװַא םיא טָאה
 םירָאװ ;ָּארַא ךיד ףרַאװ ,םיִהלֶאּ רעד טסיּב 'וד בוא :טגָאזעג םיא ּוצ

 :ןּבירשעג טייטש עס
 ,ריד ןגעװ ןלעפַאּב רע טעװ םיכָאלַמ ענייז
 ,ןגָארט ךיד ייז ןלעװ טנעה יד ףיוא ןּוא |

 ' ,בסּופ ןייד ןייטש ַא ןָא ןגָאלשנָא ריד ּוטסעװ רעמָאט |
 טינ טסלָאז יוד :ןּבירשעג ךיוא טייטש עס :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ַעּוׁשִי ןּוא
 ףיוא ןעמּונעג .לָאמַאכָאנ םיא טָאה ןטָׂש רעד ןּוא* .גרַאה ןייד טָאג ןוואּורּפ
 ,טלעוו רעד ןּופ תוכולמ עלַא ןזיוועג םיא טָאה ןּוא ,גרַאּב ןכיױה ַא רעייז
 ךיא לעװ ץלַא סָאד-טָא :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה רע ןּוא" ;טכַארּפ רעייז ןּוא

 טלָאמעד * .רימ ּוצ ןקּוּב ךיד ןּוא ןלַאּפרעדינַא טסעוװ ּוד ּביױא ,ןּבעג ריד
 :ןּבירשעג טייטש עס םירָאװ !ןטָׂש ,ּפָא ךיד גָארט :טגָאזעג םיא ּוצ ַעּוׁשִי טָאה

 .16 ,1 םירבד 1 .12 ,1| ,אצ םילהתב .3 ,ח םירבד א



 7 .איּתמ - 25-11 ,ד

 ,רַאה ןייד טָאג ּוצ ןקּוּב ךיד טסלָאז ּוד
 .אןעניד ּוטסלָאז ןילַא םיא ןּוא

 ,טנעענעג ןּבָאה םיכָאלַמ ,עז ןּוא ;טוָאלרַאפ ןטָׂש רעד םיא טָאה טלָאמעד !י

 .טנידַאּב םיא ןּבָאה ןּוא

 ,ןרָאװעג טרעפטנעעגרעביא זיא ןָנָחֹוי וַא ,טרעהעג טָאה רע תעּב ןּוא *

 רע ויא ,תֶרָצִנ ןוָאלרַאפ םייּב ןּוא* ;-לילָג ןייק ןגױצעגקעװַא רע טָאה
 טיּבעג םעד ןיא ,םִי םייּב זיא סָאװ ,םּוחַנ-רַפֹּכ ןיא טניואוועג טָאה ןּוא ןעמּוקעג
 ןרָאװעג טגָאזעג זיא עס סָאװ ןרעוו םיוקמ לָאז סע ידּכ :* ,ילָּתפַנ ןּוא ןּולּובז ןּופ
 :איבָנַה הָיעַשי ןּופ

 .לָת דנַאל סָאד ןּוא ןּולובז דנַאל סָאד *
 ,ןדרַיַה-רבֵע ןיא ,םַי םעד ןגעק

 .תומּוא יד ןּופ לילָג !

 .,רעטצניפ רעד ןיא ןסעזעג ויא סָאװ ,קלָאפ סָאד *
 ;טכיל סיורג ַא ןעועג טָאה

 ,טיוט ןּופ ןטָאש ןופ דנַאל םעד ןיא ןסעזעג ןענעז סָאװ ,יד ןּוא
 ,בטכיל ַא ןעגנַאגעגפיוא זיא ייז רַאפ

 ,-רבּושּת טוט :ןגָאז ןּוא ,ןפּור ּוצ ןביױהעגנָא ַעּוׁשִי טָאה ןָא טלָאמעד ןּופ *
 : .טרעטנענרעד ךיז טָאה םִיַמָׂש-תוכלַמ סָאד םירָאװ

 ייוצ ןעזעג רע טָאה ,לילָג ןּופ םִי םייּב ןעגנַאגעג ויא רע תעּב ןּוא י*

 יװ ,רעדּורּב ןייז ײרדנַא ןּוא ,סורטעּפ ןפּורעג טרעװ סָאװ ,ןֹועמֶׁש ,רעדירּב

 .סרעשיפ ןעװעג ןענעז ייז םירָאװ ;ןײרַא םבָי ןיא ץענ ַא ןפרַאורַאפ ייז
 ןכַאמ ךייא לעװ ךיא ןּוא ,ךָאנ רימ טייג :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה רע ןּוא *

 ןוא ,ןצענ יד טוָאלרַאפ ףֹּכיִּת ןּבָאה ייז ןּוא .ןשטנעמ ןּופ סרעשיפ רַאפ
 ,ןעגנַאגעג רעטייװ ןטרָאד ןּופ ויא רע זַא ןּוא*: .ןעגנַאגעגכָאנ םיא ןענעז
 רעדּורּב ןייז ןּוא ,ידבַזְדִּב בקעַי ,רעדירּב ערעדנַא ייװצ ןעועג רע טָאה
 ןּוא ,ןצענ ערעייז ןטכיררַאפ ,רעטָאפ רעייז ןידבַז טימ ףיש רעד ןיא ,ןָנָחֹו
 רעייז ןוא ףיש יד טוָאלרַאפ ףּכיּת ןּבָאה יז ןּוא .ןפורעג ייז טָאה רע
 .ןעגנַאגעגכָאנ םיא ןענעז ןּוא ,רעטָאפ

 ןיא טנרעלעג טָאה ןּוא ,לילָג ץנַאג ןיא ןעגנַאגעגמּורַא זיא ַעּוׁשִי ןּוא
 טָאה ןּוא ,תוכלַמ םעד ןּופ הרוׂשּב יד טגָאועגנָא ןּוא ,תויָסָנּכייֵּתָּב ערעייז

 .| ,ט ;23 ,ה היעשיב .13 ,} םירּבד א
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 ןייז ןּוא2+ .קלָאפ םעד ןשיװצ ןטײקפַאלש ןּוא ןטייהקנַארק ײלרעלַא טלייהעג

 טכַארּבעג םיא ּוצ טָאה ןעמ ןּוא ,עיריס ץנַאג ןיא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה םָש
 ןּוא ןזרַאלֹוח ענעדישרַאפ ןּופ טגָאלּפעג ,קנַארק ןעוועג ןענעז סָאװ ,עלַא
 רע ןּוא ,עטמיילעג ןּוא ,עקילַאפ ,רעטסיײיג עוייּב ןּופ ענעסעזַאּב ,ןקיטייוו
 ןשטנעמ ןֹומַה רעסיורג ַא ןעגנַאגעגכָאנ םיא זיא עס ןּוא** .טלייהעג ייז טָאה

 .ןדרַיַה-רבֵע ןּופ ןּוא ,הדוהי ןּוא ,םִיַלָשּורי ןּוא ,סילָאּפַאקעד ןּוא ,לילָג ןּופ
 םעד ףיוא ןעגנַאגעגפױרַא רע זיא ,קלָאפ סָאד ןעזעג טָאה רע תעּב ןּוא ו

 ענייז םיא ּוצ טנעענעג ןּבָאה ,טצעזעגרעדינַא ךיז טָאה רע זַא ןּוא ,גרַאּב
 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טנרעלעג ייז טָאה ןּוא ליומ ןייז טנפעעג טָאה רע ןּוא* .םידימלַּת

 סָאד יא סרעייז םירָאװ ,טסייג ןיא םערָא ןענעז סָאװ ,יד יא ליואוו*
 .םִיַמָׁש-תוכלַמ

 .ןרעו טסיירטעג ןלעוװ ייז םירָאװ ,ןרעיורט סָאװ ,יד זיא ליואוו*
 .דרע יד ןענעשרַי ןלעװ ייז םירָאװ ,םיווָנַע יד זיא ליואוו
 םירָאװ ,טייקיטכערעג ךָאנ ןטשרָאד ןּוא ןרעגנּוה סָאװ ,יד זיא ליואוו*

 .ןרעװ טקיטעזעג ןלעװ יז
 .ןייז םחַרמ ךיז ןעמ טעװ ייז ףיוא םירָאװ ,םימחַריילעַּב יד זיא ליואוו'

 .טָאג ןעז ןלעװ ייז םירָאװ ,ןצרַאה ןיא ערעטיול יד זיא ליואוו*
 .טָאג ןּופ ןיז ןרעוו ןפּורעגנָא ןלעװ ייז םירָאװ ,םולָש-יפדֹור יד זיא ליואוו?
 םירָאװ ,טייקיטכערעג ןגעוונופ טפְדֹורעג ןרעװ סָאװ ,יד זיא ליואוו!*

 .םִיַמָׂש-תֹוכלַמ סָאד זיא סרעייז
 ןּוא ,ןפֶדֹור ךייא ןּוא ,ןייז הֹזַבמ ךייא טעװ ןעמ בוא ,ךייא זיא ליואוו !!

 -אלָמ טייז ןּוא ךייא טיירפ = .רימ ּבילּוצ זייּב-סָאדלַא שלַאפ ךייא ףיוא ןדער
 טפְדֹורעג ייז ןּבָאה ױזַא לייוו ,למיה ןיא רֵכֹׂש רעיא זיא סיורג םירָאװ ,החמְׂש

 .ךייא רַאפ ןעוועג ןענעז סָאװ ,םיאיִבנ יד
 םעד טרילרַאפ ץלַאז רעּבָא ּבױא ;דרע רעד ןּופ ץלַאז סָאד טנעז ריא

 ןדייס ,טינרָאג ףױא רעמ גױט עס ?ןצריװ סע ןעמ לָאז סָאװ טימ ,םעַט

 .ןשטנעמ ןּופ ןרעוו ּוצ ןטָארטעצ ןּוא ןרעוו ּוצ ןפרָאװעגסױרַא
 ףיא טגיל סָאװ טָאטש ַא .טלעװ רעד ןּופ טכיל סָאד טנעז ריא !*

 ידּכ ,טכיל ַא ןָא טינ ךיוא טדניצ ןעמ * .ןגרָאּברַאפ ןייז טינ ןָאק גרַאּב ַא
 טכייל עס ןּוא ;רעטכײל ַא ןיא טרעיינ ,לטסעמ ַא רעטנּוא ןלעטש ּוצ סע
 רעייא ןענייש ןוָאל ריא טלָאז ךיוא יװַא* .זיוה ןיא ןענעז סָאװ ,עלַא רַאפ
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 ןּביױל ןּוא ,םיִׁׂשעַמ עטּוג ערעייא ןעז ןלָאז יז ידּכ ,ןשטנעמ יד רַאפ טכיל
 .למיה ןיא רעטָאפ רעייא

 יד רעדָא ,הרֹוּת יד ןייז וצ לטַבמ ןעמוקעג ןיּב ךיא זַא ,טינ טניימ ז
 םירָאװ:* .ןייז ּוצ םייקמ טרעיינ ,ןייז לטַבמ ןעמוקעג טינ ןיּב ךיא ;םיאיִבנ
 ןייא ןייק טעװ ,ןייגרַאפ ןלעװ דרע ןּוא למיה זיּב ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ

 טעװ גנידצלַא ויּב ,ןייגרַאפ טינ הרֹוּת רעד ןּופ דּוי-לָש-וצּוק רעדָא דוי
 יד ןּופ רענייא ףיױא ןייז רבֹוע טעװ עס רעװ ,רעּבירעד * .ןרעוו םיוקמ
 ןפורעג טעװ ,ןשטנעמ יד יװַא ןענרעל טעװ ןּוא ,תווצִמ עטסדנימ עקיזָאד
 ןָאט יז טעװ עס רעּבָא רעװ ;םִיַמָׁש-תוכלַמ םעד ןיא רעטסדנימ רעד ןרעוו

 םירָאװ"" .םבִיַמָׁש-תוכלַמ םעד ןיא סיורג ןרעװ ןפורעג טעװ ,ןענרעל ןּוא
 תוקדִצ רעד ןּופ רעסעּב ןייז טינ טעװ תוקדִצ רעיא בוא ,ךייא גָאז ךיא
 םעד ןיא ןעמּוקנַײרַא טינ ןפֹוא-ןיֵאּב ריא טעװ ,םישורּפ ןּוא םירפֹוס יד ןּופ

 .םִיַמָש-תוכלַמ
 ּוד :םינֹומדק יד ּוצ ןרָאװעג טגָאזעג ויא סע זַא ,טרעהעג טָאה ריא ::

 רַאפ בייַח ןיז טעװ ,ןענעגרַה טעװ עס רעװ ןּוא .יןענעגרַה טינ טסלָאז

 ןענערעצ טּוט סָאװ ,רענייא רעדעי זַא ,ךייא גָאז ךיא רעּבָא* .ןיִד-תיֵּב םעד
 טעװ עס רעװ ןּוא ;ןיִד-תריֵּב םעד רַאפ בייַח ןייז טעװ ,רעדּורּב ןייז ףיוא

 רעװ ןּוא ;ןירדָהֹנַס םעד רַאפ בייַח ןייז טעװ ,אֵקיִר :רעדּורּב ןייז ּוצ ןגָאז
 .םונָהיִג ןּופ רעייפ םעד רַאפ הֵנָּכַס ןיא ןייז טעװ ,הטֹוש ּוד :ןגָאז טעװ עס
 טרָאד ןּוא ,ַחָּבוְמ םעד ףיוא ןּברק ןייד ביִרקַמ טסיּב ּוד ּביױא ,רעּבירעד *
 ּוטסלָאז* ,ריד ןגעק סעּפע טָאה רעדּורּב ןייד זַא ,ךיד ּוטסנָאמרעד

 רעּביא םדֹוק ךיד טעּב יג ןּוא ,ַחָּבִמ םעד רַאפ ןּברק ןייד ןוָאלרעּביא
 ךַײלגרַאפ = .ןּברַק ןייד בירקַמ יז ןּוא םּוק ךָאנרעד ןּוא ,רעדּורּב ןייד טימ
 רעמָאט ,געװ ןיא םיא טימ טסיּב ּוד ןַמזלַּכ ,רענגעק ןייד טימ ףּכיִּת ךיד
 - ,רטֹוש םּוצ טפֹוש רעד ןּוא ,טפֹוש םּוצ ןרעפטנערעּביא רענגעק ןייד ךיד טעו

 גָאז ךיא ,ָאי** .ןײרַא הסיִפּת רעד ןיא ןרעװ ןפרָאװעגנַײרַא טסעװ ּוד ןּוא
 טלָאצַאּב ןּבָאה טסעװ ּוד ויּב ,ןעמוקסורַא טינ ןטרָאד ןּופ טסעוװ ּוד ,ריד
 .הטּורּפ עטצעל יד

 הנָומ טינ טסלָאז ּוד :ןרָאװעג טגָאזעג זיא סע זַא ,טרעהעג טָאה ריא*'
 ּוצ יורפ ַא ףיוא טקּוק סָאװ ,רענייא רעדעי זַא ,ךייא גָאז ךיא רעּבָא* .אןייז

 .17 ,ה םירבד ;13 ,כ תומש א
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 ןייד ּביוא ןּוא* .ןצרַאה ןייז ןיא ןעוװעג הִָומ ןיוש טָאה ,ריא ךָאנ ןטסּולג

 קעװַא סע ףרַאװ ןּוא ,סױרַא סע סייר ,ןעלכיורטש ךיד טכַאמ גיוא טכער
 םענייא ןרילרַאפ טסלָאז ּוד זַא ,ריד רַאפ רעסעּב ויא עס םירָאװ ;ריד ןּופ
 ןיא ןרעװ ןפרָאװעגנַײרַא לָאז ףּוג רעצנַאג ןייד רעדייא ,םירבַא ענייד ןּופ

 ,ּפָא יז קַאה ,ןעלכיורטש ךיד טכַאמ טנַאה עטכער ןייד בוא ןּוא * .םונָהיִג
 טסלָאז ּוד זַא ,ריד רַאפ רעסעּב זיא עס םירָאװ ;ריד ןּופ קעװַא יז ףרַאװ ןּוא

 ןפרָאװעגנַײרַא לָאז ףּוג רעצנַאג ןייד רעדייא ,םירבַא ענייד ןּופ םענייא ןרילרַאפ

 .םונָהיִג ןיא ןרעוו

 לָאז ,ּבייוו ןייז ןּופ ךיז טדייש עס רעװ :ןרָאװעג טגָאזעג ךיוא זיא סע

 ךיז טדייש סָאװ ,רענייא רעדעי זַא ,ךייא גָאז ךיא רעּבָא* ,אטֶנ ַא ןּבעג ריא
 עס רעװ ןּוא ;הנֹוז ַא רַאפ יז רע טכַאמ ,תונז ןגעוונּופ ןדייס ,ּבייװ ןייז ןּופ

 | | .ףאֹונ ַא יא ,השורג ַא טימ הנּותַח טָאה
 :םינֹומדק יד ּוצ ןרָאװעג טגָאזעג זיא עטס וַא ,טרעהעג ריא טָאה רעדיוו*י

 ּוצ תועובש ענייד ןייז םייקמ טסלָאז טרעיינ ,שלַאפ ןרעווש טינ טסלָאז ּוד

 רע לייוו ,למיה םייּב טינ ,לֵלכִּב טינ טרעווש :ךייא גָאז ךיא רעּבָא** .בטָאג
 ,לקנעּבסּופ ןייז זיא יז לייוו ,דרע רעד ייּב טינ** ,טָאג ןּופ ןָארט רעד זיִא

 ךיוא* .ךֹלֶמ ןסיורג םעד ןּופ טָאטש יד ויא יז לייװ ,םבִיַלָשּורי ייּב טינ
 רָאה עקיצנייא ןייק טטנָאק ּוד םירָאװ ,ּפָאק ןייד ייּב ןרעוש טינ ּוטסלָאז

 ;ָאי ,ָאי ןייז טרָאװ רעיא לָאז טרעיינ" .ץרַאװש רעדָא ,סייוו ןכַאמ טינ

 .ןטּוג טינ םעד ןּופ זיא ,קירעּביא ויא סע סָאװ ןּוא ;ןיינ .,ןיינ
 ,גיוא ןַא רַאפ גיוא ןַא :ןרָאװעג טגָאזעג זיִא סע זַא ,טרעהעג טָאה ריא *

 ןגעקטנַא טינ ךייא טלעטש ,ךייא גָאז ךיא רעּבָא* .:ןָאצ ַא רַאפ ןָאצ ַא ןּוא

 רעטכער רעד ףיא ךיד טגָאלש עס רעװ טרעיינ ;טכעלש זיא סָאװ ,םעד

 ריד טימ רעװ ךיז ליוו ןּוא* ;ערעדנַא יד ךיוא רעטנּוא םיא לעטש ,קַאּב
 ;לטנַאמ ןייד ןעמענ ךיוא םיא זָאל ,דמעה ןייד ןעמענּוצקעװַא ידּכ ,ןדָאל
 ביג? .ייווצ םיא טימ ייג ,ליימ ןייא ןייג ּוצ ןטַײנ ךיד טעװ עס רעװ ןּוא 4
 ךיד רעק ,ןעַײל ריד ייּב ליו סָאװ ,םעד ןּופ ןּוא ,ריד ייּב טעּב סָאװ ,םעד
 .ּפָא טינ

 ןּבָאה ּביל טסלָאז ּוד :ןרָאװעג טגָאזעג זיא סע זַא ,טרעהעג טָאה ריא *
 ערעייא ּביל טָאה :ךייא גָאז ךיא רעּבָא ** .אנֹׂש ןייד ןּבָאה טנייפ ןּוא ,רבֵח ןייד

 .24 ,אכ תֹומׁש ג .3 ,ל רּבדמּב ;7 ,כ תֹומשב .1 ,דכ םירבד א
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 רעדניק ןייז טלָאז ריא ידּכ * ;ךייא ןְפֶדֹור סָאװ ,יד רַאפ טעּב ןּוא ,םיאנֹוׂש
 עטכעלש ףיוא ןּוז ןייז ןייגפיוא טוָאל רע םירָאװ ;למיה ןיא רעטָאפ רעייא ןּופ
 ּביוא םירָאװ* .עטכערעגמוא ןּוא עטכערעג ףיוא ןגער טקיש ןּוא ,עטּוג ןּוא

 ןעוט ?ריא טָאה רַכֹׂש רעסָאװ ,ּביל ךייא ןּבָאה סָאװ ,יד ּביל טָאה ריא
 ,רעדירּב ערעייא רָאנ טסירג ריא ּביױא ןּוא * ?ױזַא ךיוא םיסכֹומ יד טינ ןעד
 ,רעּבירעד ,ריא * ?ױזַא ךיוא םייֹוג יד טיִנ ןעד ןעּוט ?ףױא ָאד ריא טּוט סָאװ

 .םיִמָּת יא רעטָאפ רעשילמיה רעייא יװ טקנוּפ ,םימָּת ןייז טלָאז
 יז ידּכ ,ןשטנעמ רַאפ תוקדִצ רעיא ןָאט טינ טלָאז ריא ןַא ,ךייא טיה ו

 רעייא ייּב רַכֹׂש ןייק ןּבָאה טינ ריא טעװ טלָאמעד םירָאװ ;ןעז סָאד ןלָאז
 | .למיה ןיא רעטָאפ

 ַא טימ ןוָאלּב טינ ריד רַאפ ּוטסלָאז ,הקָדצ טסּוט ּוד תעּב ,רעּבירעד:
 יז ידַּכ ,ןסַאג יד ףױא ןּוא תויִסָנּכיֵּתְּב יד ןיא ןעּוט םיפנֹוח יד יװ ,רפֹוש

 ,רֵכֹׂש רעייז ןיוש ןּבָאה יז ,ךייא גָאז ךיא ,ָאי .ןשטנעמ ןּופ דובָּכ ןגירק ןלָאז
 ןייד סָאװ ןסיו טינ טנַאה עקניל ןייד לָאז ,הקָדצ טסּוט ּוד ןעו טרעיינ'

 סָאװ ,רעטָאפ ןייד ןּוא ;רתַסּב ןייז לָאז הֹקָדֹצ ןייד ידּכ * ,טּוט טנַאה עטכער
 .ןטלעגרַאפ ריד טעװ ,שינעגרָאּברַאפ ןיא טעז

 ;םםיפנֹוח יד יװ ןייז טינ ריא טלָאז ,לֵלַּפתִמ טנעו ריא תעּב ןּוא ?
 ףיוא ןּוא תויָסָנּכייִּתָּב יד ןיא ןייז לֵלַּפתִמ ןּוא ןייטש ּוצ ּביל ןּבָאה ייז םירָאװ

 ןיוש ןּבָאה ייז ,ךייא גָאז ךיא ,ָאי .ןעז יז ןלָאז ןשטנעמ ידּכ ,ןסָאג קע יד
 ןטסקיניײװעניא ןייד ןיא ןײרַא יג ,לֵלַּפתִמ טסיּב ּוד תעּב ןוא" .רֵכֹׂש רעייז
 ןיא טעז סָאװ ,רעטָאפ ןייד ּוצ לֵלַּפתִמ יז ןּוא ,ריט יד סילשרַאפ ןּוא ,רדֲח
 ריד טעװ ,שינעגרָאּברַאפ ןיא טעז סָאװ ,רעטָאפ ןייד ןּוא ;שינעגרָאּברַאפ

 | | - ,ןטלעגרַאפ
 עטסיזמּוא ןייק ןצּונ טינ ריא טלָאז ,ללֵלַּפתִמ טנעז ריא תעּב ןּוא'

 טרעהרעד ןלעװ יז זַא ,ןעניימ ייז םירָאװ ;ןעּוט םייֹוג יד יװ ,ןעגנּורזַחרעּביא

 םירָאװ ;יײז ּוצ ךיילג טינ רעּבירעד טייז* .ְךַס ַא ןדער רעייז ךרּוד ןרעוו
 .םיא טעּב ריא רעדיײא ךָאנ ,טפרַאד ריא סָאװ ,טסייװ רעטָאפ רעייא

 :ןפֹוא ַאוַא ףיוא ןייז לֵלַּפתִמ ריא טלָאז רעּבירעד'
 ,למיה ןיא טסיּב סָאװ ,רעטָאפ רעזדנּוא |

 .ןעמָאנ ןייד ןרעוו לָאז טקיליײהעג
 ,תוכלַמ ןייד ןעמּוק לָאז ?
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 ןרעוו ןָאטעג ןוצָר ןייד לָאז
 .למיה ןיא ןָאטעג טרעװ רע יװיֹוזַא ,דרע רעד ףיוא
 ;טױרּב ךעלגעט רעודנוא טנייה ודנוא ּביג
 ,ןטייקידליש ערעודנּוא לחֹומ ודנוא יז ןּוא

 ;תובֹוח-ילעַּב ערעודנּוא לחֹומ ךיוא ןענעז רימ יו

 ,ןויָסנ ןייק ּוצ טינ ודנּוא גנערּב ןּוא
 .ןטכעלש םעד ןּופ ליצַמ ודנּוא ייז טרעיינ

 ,הרּובג יד ןּוא ,הכולמ יד טרעהעג ריד םירָאװ

 .ןֵמָא .קיּביײא ףיוא ,דובָּכ רעד ןּוא
 רעיא טעװ ,םיאָּטַח ערעייז ןשטנעמ יד ןייז לחֹומ טעװ ריא ּביױא םירָאװ !!

 ןשטנעמ יד טעװ ריא ּבױא רָאנ* ;ןייז לחֹומ ךייא ךיוא למיה ןיא רעטָאפ
 טינ םיאָׂטַח ערעייא ךיוא רעטָאפ רעייא טעװ ,םיאָטַח ערעייז ןייז לחֹומ טינ

 .ןייז לחֹומ
 לייוו ,םיפנֹוח יד יו ,םינָּפ רעיוװ ןייק טינ טכַאמ ,טסַאפ ריא תעּב ןּוא *

 ,ָאי .ןטסַאפ ייז יװ ןעז ןלָאז ןשטנעמ ידּכ ,-רעמינָּפ ערעייז ןעמירקרַאפ יז
 ּוטסלָאז ,טסַאפ ּוד תעּב ,רעּבָא ּוד* .רֵכֹׂש רעייז ןיוש ןּבָאה יז ,ךייא גָאז ךיא
 ,טסַאפ ּוד יװ ןעז טינ ןלָאז ןשטנעמ ידּכ ** ,םיִנָּפ ןייד ןשַאװ ןּוא ּפָאק ןייד ןּבלַאז

 סָאװ ,רעטָאפ ןייד ןּוא ,שינעגרָאּברַאפ ןיא ויא סָאװ ,רעטָאפ ןייד טרעיינ

 .ןטלעגרַאפ ריד טעװ ,שינעגרָאּברַאפ ןיא טעז
 רעװַאשז ןּוא ליִאמ ּואוו ,דרע רעד ףיוא תורצֹוא ןייק ןָא טינ ךייא טלמַאז

 טלמַאז טרעיינ* ,ןענעבנַג ןּוא רעטנּוא ךיז ןּבָארג םיִבָנג ּואװ ןּוא ,ןרעצרַאפ
 רעװַאשז ןייק טינ ןּוא ,ליִאמ ןייק טינ ּואװ ,למיה ןיא תרורצֹוא ןָא ךייא

 םירָאװ! ;ןענעבנג ןּוא ןּבָארגרעטנּוא טינ ךיז ןעּוט םיבָנג ּואוו ןּוא ,ןרעצרַאפ

 .ץרַאה ןייד ןייז ךיוא טעװ טרָאד ,רצֹוא ןייד זיא'ס ּואוו
 זיא גיוא ןייד ּביױא ,רעּבירעד .גיוא סָאד זיא ףּוג םעד ןּופ טכיל סָאד

 גיוא ןייד רעּבָא ּביױא** ;טייקיטכיל רעטיול ןייז ףּוג רעצנַאג ןייד טעװ ,ץנַאג
 ּביוא ,רעּבירעד .שינרעטצניפ רעטיול ןייז ףּוג רעצנַאג ןייד טעװ ,טכעלש זיא
 !שינרעטצניפ יד זיא סיורג יװ ,שינרעטצניפ זיא ,ריד ןיא ויא סָאװ ,טכיל סָאד

 םענייא טעװ רע רעדָא טירָאװ ;ןרַאה ייווצ ןייק ןעניד טינ ןָאק רענייק

 ןָא ןטלַאה ךיז טעװ רע ױעדָא ,ןרעדנַא םעד ןּבָאה ּביל ןּוא ,ןּבָאה טנייפ
 .ןֹומָמ ןּוא טָאג ןעניד טיג טנָאק ריא .ןרעדנַא םעד ןטכַארַאפ ןּוא ,םענייא
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 ריא סָאװ ,ןּבעל רעייא רַאפ טינ טגרָאז :ךייא ךיא גָאז רעּבירעד *
 סָאװ ,ףּוג רעייא רַאפ טינ ךיוא ,ןעקנירט טלָאז ריא סָאװ רעדָא ,ןסע טלָאז

 - ףּוג רעד ןּוא ,ןסע םעד ןּופ רעכליּב ןּבעל סָאד טינ זיא .ןָאטנָא טלָאז ריא
 יז טינ ,ןעַײז ייז טינ :למיה ןּופ לגייפ יד ףיוא טקוק" !שוּבלַמ םעד ןּופ
 רעשילמיה רעיא ןּוא ,סרעלכַײּפש ןיא ןייא טינ ךיוא ןעלמַאז ייז ,ןדיינש
 רעוו ןּוא * ?ייז ןּופ רעמ ְךַס ַא טרעוו טינ ריא טנעז .ןוייּפש יז טּוט רעטָאפ
 ?ןּבעל ןייז ןּופ סָאמ רעד ּוצ לייא ןייא ןּבעגוצ ןהגַאד ךרּוד ןָאק ךייא ןּופ

 םעד ןּופ סעיליל יד טכַארטַאּב ?גנודילק ןגעװ ריא טהגַאד סָאװ ןּוא *
 ,ךייא גָאז ךיא ןּוא* .ןעניּפש יז טינ ,ןעװערָאה ייז טינ ;ןסקַאװ ייז יװ ,דלעפ

 ענייא יװ טדײלקַאּב ןעוועג טינ זיא טכַארּפ רעצנַאג ןייז ןיא המלש וליפַא זַא

 ,דלעפ םעד ןּופ זָארג סָאד ןדײלקַאּב ױזַא טּוט טָאג ּבױא ,ןֵכּב* .ייז ןּופ
 ַא ,ןוויֹוא ןיא ןפרָאװעגנַײרַא סע טרעװ ןגרָאמ ןּוא ,ָאד סע ויא טנייה סָאװ

 ,ןגרָאז טינ ריא טלָאז רעּבירעד*: ?עקיּבױלג-ןיילק ריא ָא ,ךייא ןיוש אטיׁשּפ
 :רעדָא ?ןעקנירט רימ ןלָאז סָאװ :רעדָא ?ןסע רימ ןלָאז סָאװ :ןגָאז ןּוא
 רעיא ;םייֹוג יד ןרענַאּב ץלַא סָאד-טָא לייוו* ?ןָאטנָא רימ ןלָאז סָאװ
 טכוז טרעיינ* .ןּבָאה ץלַא סָאד טפרַאד ריא זַא ,טסייוו רעטָאפ רעשילמיה

 .ןרעװ ןּבעגעגּוצ ךייא טעװ ץלַא סָאד ןּוא ,תוקדִצ ןייז ןּוא ,תוכלַמ ןייז םדֹוק

 ןגרָאמ רעד םירָאװ ;ןגרָאמ םעד רַאפ טגרָאזַאּב טינ רעּבירעד טייז**
 .גָאלּפ ענעגייא ןייז גָאט םעד רַאפ זיא גונעג .ןגרָאז ןײלַא ךיז רַאפ טעוו

 ,טּפשִמ םעד טימ םירָאװ? .ןרעװ טּפשִמעג טינ טלָאז ריא ידּכ ,טינ טּפשִמ

 סָאװ ,סָאמ רעד טימ ןּוא ,ןרעװ טּפשמעג ריא טעװ ,ןטּפשִמ טּוט ריא סָאװ

 לדנעּפש סָאד ּוטסעז סָאװרַאפ ןּוא* .ןרעוו ןטסָאמעג ךייא טעװ ,ןטסעמ טּוט ריא

 ?טינ ּוטסעז גיוא ןגייא ןייד ןיא ץָאלק םעד רעּבָא ,גיוא סרעדּורּב ןייד ןיא
 לדנעּפש סָאד ןעמענסױרַא ךימָאל :רעדּורּב ןייד ּוצ ןגָאז ּוטסנעק יװ רעדָא *
 םענ ,ףנֹוח ּוד* ?גיױא ןגייא ןייד ןיא ץָאלק ַא יא טָא ןעװ ,גיוא ןייד ןּופ
 רָאלק ןעז ּוטסעװ ךָאנרעד ןּוא ,גיוא ןגייא ןייד ןּופ ץָאלק םעד סױרַא םדֹוק

 ,גיוא סרעדּורּב ןייד ןּופ לדנעּפש סָאד ןעמענּוצסױרַא יװ
 לרעּפ ערעייא טינ טפרַאװ ןּוא ,טניה ּוצ קיליײה זיא'ס סָאװ טינ טיג*

 ךיז ןּוא ,סיפ ערעייז טימ ןטערטעצ ךָאנ יז ןענעק ייז לייוו ,םיריִזַח רַאפ
 .ןסיירעצ ךייא ןּוא ןעיירדסיוא

 ;ןעניפעג טעװ ריא ןּוא ,טכוז ;ןרעװ ןּבעגעג ךייא טעװ עס ןּוא ,טעּב'
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 ,רענייא רעדעי םירָאװ* .ןרעװ טנפעעג ךייא רַאפ טעװ עס ןּוא ,ןָא טּפַאלק
 רַאפ ןּוא ,ןעניפעג טעװ ,טכּוז סָאװ רעד ןּוא ,ןעמּוקַאּב טעװ ,טעּב סָאװ

 שטנעמ רעד זיא ּואו רעדָא*" .ןכַאמפױא ןעמ טעװ ,ןָא טּפַאלק סָאװ םעד
 ַא ןּבעג םיא רע טעװ ,טיורּב ןטעּב םיא לָאז ןּוז ןייז ּביױא סָאװ ,ךייא ןשיווצ

 ?גנַאלש ַא ןּבעג םיא רע טעװ ,שיפ ַא ןטעּב םיא לָאז רע ּביױא רעדָא * ?ןייטש

 זרונְּתַמ עטּוג ןּבעג ּוצ יװ טייטשרַאפ ,טכעלש טנעז סָאװ ,ריא ךָאד-הַמ יי
 ןבעג למיה ןיא רעטָאפ רעיא טעװ רעמ עשז-לפיוו ,רעדניק ערעייא ּוצ
 ןשטנעמ וַא ,טליװ ריא סָאװ ץלַא ,ןֵכּב" !?םיא ןטעּב סָאװ ,יד ּוצ סטּוג

 הרֹוּת יד זיא סָאד םירָאװ ;יײז ּוצ ןָאט ךיוא ריא טלָאז ,ךייא ּוצ ןָאט ןלָאז

 .םיאיִבִנ יד ןּוא
 ,רעיױט רעד זיא םַארעג םירָאװ ;רעױט ןגנע םעד ךרּוד ןײרַא טייג *

 סָאװ ,יד ןענעז ךַס ַא ןּוא ,גנּוּברַאדרַאפ ּוצ טריפ סָאװ ,געװ רעד טיירּב ןּוא
 ,געו רעד לָאמש ןּוא ,רעיױט רעד זיא גנע רעּבָא'* .םיא ךרּוד ןײרַא ןעמּוק

 .םיא ןעניפעג סָאװ ,יד ןענעז קיצניװ ןּוא ,ןּבעל םּוצ טריפ סָאװ
 ענעפָאש ןיא ךייא ּוצ ןעמוק סָאװ ,םיאיִבנ עשלַאפ רַאפ ךייא טיה *

 ערעייז טול .ףלעװ עקידנקוצרַאפ ייז ןענעז קינײװעניא רעּבָא ,רעדיילק

 ,רענרעד ןופ ןּבױרטנַײװ ןעד ןעמ טּבױלק .ןענעקרעד ייז ריא טעװ תוריַּפ
 עטּוג םיוּב רעטּוג רעדע'י ךיוא טגָארט יװַא * ?סעקלכעטש ןּופ ןגייפ רעדָא

 רעטּוג ַא'* .תוריּפ עטכעלש טגָארט םיוּב רענעּברָאדרַאפ רעד רעּבָא ,תוריּפ
 םיוּב רענעּברָאדרַאפ ַא ןּוא ,תוריּפ עטכעלש ןייק ןּבעגסױרַא טינ ןָאק םיוּב
 ןייק טינ טגָארט סָאװ ,םיוּב רעדעי" .תוריּפ עטּוג ןייק ןּבעגסױרַא טינ ןָאק

 רעּבירעד* .רעייפ ןיא ןפרָאװעגנַײרַא ןּוא ,טקַאהעגּפָא טרעוו ,תוריּפ עטּוג

 .תוריִּפ ערעייז טול ןענעקרעד ייז ריא טעװ
 ןעמוקנַײרַא טעװ ,רַאה ,רַאה :רימ ּוצ טגָאז סָאװ ,רענייא רעדעי טיניז

 רעטָאפ ןיימ ןּופ ןוצָר םעד טּוט סָאװ ,רעד טרעיינ ,םִיַמָׁש-תֹוכלַמ םעד ןיא
 ןּבָאה ,רַאה ,רַאה :ןגָאז רימ ּוצ ְךֵס ַא ןלעװ גָאט םענעי ןיא* .למיה ןיא
 ןבירטעגסױרַא ןעמָאנ ןייד ןיא ןּוא ,ןעמָאנ ןייד ןיא טגָאזעג תֹואיִבְנ טינ רימ
 טלָאמעד ןּוא* ?רעדנואוו ְךַס ַא ןָאטעג ןעמָאנ ןייד ןיא ןּוא ,רעטסייג עזייּב

 קעװַא טייג ;טנעקעג טינ לָאמניק ךייא ּבָאה ךיא :ןרעלקרעד ייז ךיא לעװ
 .טכערמּוא טּוט סָאװ ,ריא ,רימ ןּופ

 טוט ןּוא עניימ דייר עקיזָאד יד טרעה סָאװ ,רענייא רעדעי ,רעּבירעד **
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 ףיוא זיוה ןייז טיוּבעג טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןגולק ַא ּוצ ןכילגעג ןייז טעװ ,ייז
 ,ןעמוקעג ןענעז ןעמָארטש יד ןּוא ,ןלַאפעג זיא ןגער רעד ןּוא ** .ןולעפ םעד
 ויא עס ןוא ,ווה םעד ףיוא טמערוטשעג ןּוא ןוָאלּבעג ןּבָאה ןטניוװ יד ןּוא
 .ןולעפ םעד ףיוא טקיטסעפטנּורגעג ןעוועג זיא עס םירָאװ ,ןלַאפעגנַײא טינ

 ,טינ יז טּוט ןּוא ,עניימ דייר עקיוָאד יד טרעה סָאװ ,רענייא רעדעי ןּוא **

 ףיוא זיוה ןייז טיוּבעג טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןשירַאנ ַא ּוצ ןכילגעג ןייז טעװ
 ןוא ,ןעמוקעג ןענעז ןעמָארטש יד ןּוא ,ןלַאפעג זיא ןגער רעד ןּוא* ;דמַאז
 יא עס ןוא ,וױה םענעי ףוא טמערוטשעג ןּוא ןוָאלּבעג ןּבָאה ןטניו יד
 .סיורג ןעוועג זיא ןופרעד ןלַאפ סָאד ןּוא ;ןלַאפעגנַײא

 ,דייר עקיזָאד יד טקידנערַאפ טָאה ַעוׂשִי תעּב ,ןעוועג זיא סע ןּוא *
 יז טָאה רע םירָאװ" .הרֹוּת ןייז רעּביא טשודיִחעג ןשטנעמ יד ךיז ןּבָאה
 .םירפֹוס ערעייז יװ טינ ןּוא ,תושר טָאה סָאװ רענייא יװ טנרעלעג

 ןעגנַאגעגכָאנ םיא זיא ,גרַאּב םעד ןּופ ןעמוקעגּפָארַא זיא רע תעּב ןּוא ו
 טָאה סָאװ ,ערֹוצמ ַא ןעמוקעג םיא ּוצ זיא טָא ןּוא* .םלֹוע רעסיורג ַא

 ןכַאמ ךימ ּוטסנָאק ,טסליו ּוד ּבױא ,רַאה :טגָאזעג ןּוא ,טקּוּבעג םיא ּוצ ךיז
 ןּוא ,טרירעגנָא םיא טָאה ןּוא ,טנַאה ןייז טקערטשעגסיוא טָאה רע ןּוא* .ןייר
 ןייז ןופ ןרָאװעג טקיניירעג ףֹּכיֵּת ויא רע ןּוא .ןייר ייז ;ליװ ךיא :טגָאזעג
 טרעיינ ,טינ םענייק סע לייצרעד ,עז :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ַעּוׁשִי ןּוא * .תעַרָצ
 טָאה הרשמ סָאװ ,ןּברק םעד בירקַמ יז ןּוא ,ןהֹּכ ןרַאפ ךיד זייוו ןּוא ייג
 .אייז ּוצ תֹודָע ןַא רַאפ ,ןטָאּבעג

 ַא טנעענעג םיא ּוצ טָאה ,םּוחַנ"רַפֹּכ ןייק ןעמּוקעגנַײרַא זיא רע יװ ןּוא
 טגיל רענידַאּב ןיימ ,רַאה :טגָאזעג ןּוא* ,ןטעּבעג םיא טָאה סָאװ ,ןַאמטּפױה
 לעװ ךיא :טגָאזעג םיא ּוצ רע טָאה' .קידאָרֹומ טדייל ןּוא ,זיוה ןיא טמיילעג
 ,רַאה :טרעפטנעעג םיא טָאה ןַאמטּפױה רעד ןּוא* .ןלייה םיא ןּוא ןעמּוק
 רָאנ גָאז טרעיינ ;ךַאד ןיימ רעטנּוא ןעמּוק טסלָאז ּוד זַא ,טרעו טינ ןיּב ךיא
 ןיּב ךיא ךיוא םירָאװ' .ןרעװ טלייהעג טעװ רענידַאּב ןיימ ןּוא ,טרָאװ סָאד
 ;לִיַח רימ רעטנוא ּבָאה ןּוא ,טכַאמ-לעפַאּב רעטנוא טלעטשעג ,שטנעמ ַא
 רע ןּוא !םּוק :ןרעדנַא ןַא ּוצ ןּוא ;טײג רע ןּוא !ייג :םעד ּוצ גָאז ךיא ןּוא
 טָאה ַעּוׁשִי זַא ןּואי .סע טוט רע ןּוא !סָאד ּוט :טכענק ןיימ ּוצ ןּוא ;טמּוק
 ןענעז סָאװ ,יד ּוצ טנָאועג ןּוא ,טשודיִחעג ךיז רע טָאה ,טרעהעג סָאד

 ,32-2 ,די ;49 ,גי ארקיו *
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 ךיא ּבָאה לאָרׂשְי ןיא וליפַא טינ ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ :ןעגנַאגעגכָאנ םיא

 חרומ ןּופ ןעמּוק ןלעװ ְךָס ַא :ךייא גָאז ךיא ןּוא* .הנּומָא ַאזַא ןפָארטעגנָא
 ,בקעי ןּוא ,קָחצִי ןּוא ,םהָרבַא טימ ןצעזרעדינַא ךיז ןלעװ ןּוא ,ברעַמ ןּוא
 ןפרַאװסױרַא ןעמ טעװ תוכלַמ םעד ןּופ ןיז יד תעּב ? ,םִיַמָש-תוכֹלַמ םעד ןיא
 ןצירק סָאד ןּוא ןייוועג ןייז טעװ טרָאד ;שינרעטצניפ רעקידנסיורד רעד ןיא
 ןייד יװ ;געװ ןייד ייג :ןַאמטּפױה םּוצ טגָאזעג טָאה ַעּוׁשִי ןּוא * ,ןייצ ןּופ
 ןיא ןרָאװעג טלייהעג זיא רענידַאּב רעד ןּוא .ןעשעג ריד לָאז יװַא ,הנּומֶא
 .העָש רענעי

 ,ןסורטעּפ ןּופ ןירַא זיוה םעד ןיא ןעמוקעגנַײרַא זיא ַעּוׁשְי תעּב ןּוא !+
 טָאה רע ןוא ;רעּביפ ףיױא קנַארק ןגיל רעגיווש ןייז ןעועג רע טָאה
 יא יז ןּוא ;טוָאלעגּפָא יז טָאה רעּביפ סָאד ןּוא ,טנַאה ריא טרירַאּב
 ךיז טָאה טנװֶא רעד זַא ןּוא* .טנידַאּב םיא טָאה ןּוא ,ןענַאטשעגפױא
 ;רעטסײג עוייּב ןּופ ענעסעזַאּב ְךַס ַא םיא ּוצ טכַארּבעג יז ןּבָאה ,טגיינעג
 טלייהעג טָאה ןּוא ,טרָאװ ַא טימ רעטסייג יד ןּבירטעגסױרַא טָאה רע ןּוא
 היֵעַׁשי סָאװ ,ןרעװ םיוקמ לָאז סע ידּכ" ;קנַארק ןעװעג ןענעז סָאװ ,עלַא
 :טגָאועג טָאה איִבְנַה

 ,ןטײהקנַארק ערעזדנוא ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה רע
 .אןקיטיײװ ערעזדנּוא ןגָארטעג ןּוא

 רע טָאה ,ךיז םּורַא םלֹוע ןסיורג ַא ןעועג טָאה ַעּוׁשִי תעּב ןּוא =
 םיא ּוצ ויא טָא ןּוא* .םבִי טייז רענעי ףיוא ךיז ןפישּוצרעּבירַא ןלױפַאּב
 ןיהואו ןײגכָאנ ריד לעװ ךיא ,יּבִר :טגָאזעג טָאה סָאװ ,רפֹוס ַא ןעמוקעג
 יד ןּוא ,ןלַײה ןּבָאה ןסקּופ יד :טגָאזעג םיא ּוצ ַעּוׁשִי טָאה* ,ןייג טסעוו ּוד
 ּפָאק ןייז ּואו טינ טָאה םֶדָאְֶּב רעד רעּבָא ,ןטסענ ןּבָאה למיה ןּופ לגייפ
 :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה םידימלַּת יד ןּופ רערעדנַא ןַא ןּוא*: ,ןגײלּוצרעדינַא
 ַעּושִי רעּבָא? .רעטָאפ ןיימ ןייז רֹּבַקמ ןּוא ןייג ּוצ םדֹוק רימ ּביולרעד ,רַאה
 ערעייז ןייז רֹּבקִמ םיִתָמ יד ןלָאז ןּוא ,ךָאנ רימ ייג :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה
 .םיתִמ ענעגייא

 םיא שבידימלַּת ענייז ןענעז ,ףיש רעד ןיא ןײרַא זיא רע ןעװ ןּוא
 ןפוא םערּוטש רעסיורג ַא ןּביוהעגפיוא ךיז טָאה טָא ןּוא** .ןעגנַאגעגכָאנ
 רעּבָא ;סעילַאװכ יד ןּופ טציילפרַאפ ןרָאװעג זיא ףיש יד זַא ,יװַא ,םִי

 .4 ,גג היעשי א
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 ,טקעוװעגפיוא םיא ןּבָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגּוצ ןענעז ייז ןּוא** .ןפָאלשעג זיא רע
 :טגָאזעג יז ּוצ רע טָאה* !רעטנּוא ןעייג רימ ,עװעטַאר ,רַאה :טגָאזעג ןּוא
 -םיוא רע ּויא ךָאנרעד ?עקיּבױלג-יילק ריא ָא ,ךייא ריא טקערש סָאװרַאפ
 עס ןּוא ;םִי םעד ףיוא ןּוא ןטניוו יד ףיוא ןגירשעגנָא טָאה ןּוא ,ןענַאטשעג

 ,ןרָאװעג םמֹוּתשִנ ןענעז ןשטנעמ יד ןּוא* .טייקליטש עסיורג ַא ןרָאװעג זיא
 ןטניװ יד וליפַא ןַא ,שטנעמ ןיִמ ַא רַאפ סָאד ויא סָאװ :טגָאזעג ןּבָאה ןּוא

 ?םיא ןכרָאהעג םִַי רעד ןּוא
 דנַאל םעד ןיא ,טייז רערעדנַא רעד ףיוא ןעמוקעג זיא רע ןעוו ןוא

 -סױרַא ןענעז סָאװ ,ענעסעזַאּב ייווצ טנגעגַאּב םיא ןּבָאה ,םיִיָרדַג יד ןּופ

 זַא ,יװַא ,דליו רעייז ןעוועג ןענעז סָאװ ןּוא ,םירָבק יד ןשיװצ ןּופ ןעמוקעג
 ןּבָאה יז ,עז ןּוא* .טרָא םענעי ןײגַײּברַאפ טנעקעג טינ טָאה רענייק

 ?טביִהֹלֶאְוִּב ּוד ,ריד טימ ןָאט ּוצ רימ ןּבָאה סָאװ :טגָאזעג ןּוא ,ןגירשעג

 ןטייוורעד ןּופ ןּוא* ?טייצ רעד רַאפ ןקינייּפ וצ זדנּוא ןעמּוקעגרעהַא ּוטסיּב
 רעטסייג עזייּב יד ןּוא*: .םיריִזַח עדַאטס עסיורג ַא טעשַאּפעג ךיז טָאה יז ןּופ

 ןירַא ודּוא קיש ,סױרַא ודּוא טסּבײרט ּוד ּבױא ;ןטעּבעג םיא ןּבָאה
 ןענעז יז ןּוא .טייג :טגָאזעג יז ּוצ רע טָאה* .םיריִזַח עדַאטס רעד ןיא

 עדַאטס עצנַאג יד טשרע  .םיִריֵזַח יד ןיא ןײרַא ןענעז ןּוא ,ןעמּוקעגסױרַא
 ןעמוקעגמּוא ןענעז ןּוא ,ןײרַא םִי ןיא עּוּפיש םעד ןופ טוָאלעגּפָארַא ךיז טָאה

 ןעמוקעג ןענעז ןּוא ,ןפָאלטנַא ןענעז רעכעטסַאּפ יד ןּוא* .ןרעסַאװ יד ןיא
 עס סָאװ ךיוא ןּוא ,גנידצלַא טלייצרעד ןּבָאה ןּוא ,ןײרַא טָאטש רעד ןיא
 ןעגנַאגעגסױרַא זיא טָאטש עצנַאג יד ,עז ןּוא** .ענעסעוַאּב יד טימ ןעשעג זיא

 זַא ,ןטעּבעג םיא ייז ןּבָאה ,ןעועג םיא ןּבָאה יז ןעוו ןּוא ;ןַעּושי ןענעגעגַאּב

 .ןקרַאמעג ערעייז ןזָאלרַאפ לָאז רע
 זיא ןּוא ,ןרָאפעגרעּבירַא זיא ןּוא ,ףיש ַא ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא זיא רע ןּוא ֹם

 םיא ּוצ ןעמ טָאה טָא ןּוא" .ןירַא טָאטש רענעגייא ןייז ןיא ןעמּוקעגנָא
 טָאה ַעּוׁשִי ןַא ןּוא ;רעגעלעג ַא ףיוא ןגעלעג זיא סָאװ ,ןטמיילעג ַא טכַארּבעג
 ;ןּוז ןיימ ,טסיײרטעג יז :ןטמיײלעג םּוצ טגָאזעג רע טָאה ,הנּומֶא רעייז ןעזעג
 םירפֹוס יד ןּופ עכעלטע ,עז ןּוא* .ןרָאװעג ןּבעגרַאפ ריד ןענעז דניז ענייד

 טָאה ַעּוׁשִי רעּבָא* .טרעטסעל שטנעמ רעקיזָאד רעד :טגָאזעג ךיז ּוצ ןּבָאה
 סטכעלש ריא טכַארט סָאװרַאפ :טגָאזעג טָאה ןּוא ,תֹובָׁשחַמ ערעייז ןענַאטשרַאפ
 ןענעז דניז ענייד :ןגָאז וצ ,רעגנירג זיא סָאװ םירָאװ* !?רעצרעה ערעייא ןיא
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 טלָאז ריא ידּכ רעּבָא" ?ייג ןּוא ,ףיוא ייטש :ןגָאז ּוצ רעדָא ,ןּבעגרַאפ ריד

 טָאה - דניז ןייז ּוצ לחֹומ דרע רעד ףיוא תּושר טָאה םֶדָאְזִּב רעד זַא ,ןסיוו
 .םיהַא יג ןּוא ,רעגעלעג ןייד םענ ןּוא ,ףיוא ייטש -- ןטמיילעג םּוצ טגָאזעג רע
 קלָאפ סָאד זַא ןוא* .ןעגנַאגעגמײהַא ןיא ןּוא ןענַאטשעגפיוא זיא רע ןוא

 סָאװ ,טָאג טּבױלעג ןּבָאה ןּוא ,ןטכרָאפעג ךיז יז ןּבָאה ,ןעזעג סָאד טָאה

 .ןשטנעמ ּוצ טכַאמ ַאוַא ןּבעגעג טָאה
 ,ןשטנעמ ַא ןעזעג רע טָאה ,ןעגנַאגעגקעװַא ןטרָאד ןּופ זיא עּוׁשִי יו ןּוא ?

 :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה רע ןּוא .טמַא-לָאצ ןפיוא ןציז ,אֵיּתַמ ןסייהעג טָאה סָאװ

 .ןעגנַאגעגכָאנ םיא זיא ןּוא ,ןענַאטשעגפױא זיא רע ןּוא .ךָאנ רימ ייג
 ַא טשרע ,שיט םייּב ויוה ןיא ןסעזעג זיא רע תעּב ,ןעוועג זיא סע ןּוא

 טימ טצעזעגרעדינַא ךיז ןּבָאה ןּוא ,ןעמוקעג ןענעז עקידניז ןּוא םיסכֹומ ךַס

 יז ןּבָאה ,ןעועג סָאד ןּבָאה םישּורּפ יד זַא ןּוא ! .םידימלַּת ענייז ןּוא ןֵַעּוׁשִי
 ןּוא םםיסכֹומ טימ יּבָר רעיא טסע סָאװרַאפ :םידימלַּת ענייז ּוצ טגָאזעג

 סָאװ ,יד :טגָאעג רע טָאה ,טרעהעג סָאד טָאה רע זַא ןּוא = ?עקידניז

 .קנַארק ןענעז סָאװ ,יד טרעיינ ,אפֹור ןייק ןיא טינ ךיז ןקיטיינ ,טנוזעג ןענעז
 ןּוא ,ךיא רעגַאּב דָסֶח :ןעניימ טּוט סָאד סָאװ טנרעל ןּוא טייג רעּבָא ריא :*
 טרעיינ ,םיקידַצ יד ןפּור ןעמּוקעג טינ ןיּב ךיא םירָאװ .א תונָּברַק ןייק טינ

 .עקידניז יד
 ןּבָאה ןּוא ,ןָנָחֹוי ןּופ םייזימלַּת יד םיא ּוצ טנעענעג ןּבָאה טלָאמעד!!

 םידימלַּת ענייד ןּוא ,ןטסַאפ טּפָא םישּורּפ יד ןּוא רימ ןעוט סָאװרַאפ :טגָאזעג

 ןַמו-לָּכ ,ןרעיורט םינָּתּוחמ יד ןענעק :טגָאזעג ייז ּוצ ַעּוׁשִי טָאה:* ?טינ ןטסַאפ

 טעװ ןתָח רעד ןעװ ,געט ןעמוק רעּבָא ןלעװ עס ?ייז טימ זיא ןתָח רעד
 רענייק ןּוא* .ןטסַאפ ייז ןלעװ טלָאמעד ןּוא ,ייז ןּופ ןרעוװ ןעמּונעגקעװַא
 לייוו ;שוּבלַמ טלַא ןַא ףיוא ךּוט םענעּפָאלעגנַײא-טינ ןּופ עטַאל ַא טינ טנייל

 רערעגרע ןַא ךָאנ טרעװ עס ןּוא ,שוּבלַמ םעד ןּופ ּפָא ךיז טסייר עטַאל יד
 :ןעלגָאל עטלַא ןיא ןייװ םעיינ ןייק ןסיגנַײרַא טינ ךױא טוט עמ" סיר
 יד ןּוא ,ןסיגעצ ךיז טּוט ןייו רעד ןּוא ,ןעלגָאל יד ןצַאלּפעצ שרעדנַא
 ,ןעלגָאל עיינ ןיא ןײרַא ןעמ טסיג ןייוו םעיינ טרעיינ .ןריולרַאפ ןעייג ןעלגָאל

 .טנרָאװַאּב ןענעז עדייּב ןּוא
 טָאה ןּוא ,רֵׂש ַא ןעמוקעג זיא ,טדערעג ייז ּוצ יװַא טָאה רע תעַשּב *

 .6 ,ן עשֹוה א



 19 איתמ 34-19 ,ט

 ;ןּברָאטשעג טשרָאקָא זיא רעטכָאט ןיימ :טגָאזעג ןּוא ,טקּוּבעג םיא רַאפ ךיז
 זיא ַעּושִי ןוא* .ןּבעל יז טעװ ,טנַאה ןייד ריא ףיוא ףױרַא גייל ןּוא ,םּוק
 ,עז ןּוא .םידימלַּת ענייז טימ ןעגנַאגעגכָאנ םיא זיא ןּוא ,ןענַאטשעגפױא
 טנעענעג טָאה ,סולפטּולּב ַא ןּופ ןטילעג רָאי ףלעוװצ טָאה סָאװ ,יורפ ַא

 טָאה יז םירָאװ*: ;שוּבלַמ ןייז ןּופ תופנַּכ יד טרירעגנָא טָאה ןּוא םיא רעטניה
 ןרעװ ךיא לעװ ,שוּבלַמ ןייז ןרירנָא רָאנ לעװ ךיא ּבױא :טכַארטעג ךיז ייּב
 טָאה ,ןעועג יז טָאה רע ןַא ןּוא ,טיירדעגסיוא ךיז טָאה ַעּוׁשִי ןּוא .טנּוזעג

 .ןפלָאהעג ריד טָאה הנּומָא ןייד ;עניימ רעטכָאט ,טסיירטעג ייז :טגָאװעג רע
 זיא ַעּוׁשִי זַא ןּוא* .ןָא =רעֶש רענעי ןּופ ןרָאװעג טנוזעג זיא יורפ יד ןּוא

 ןוא ,רעליּפשנטַײלפ יד ןעועג ןּוא ,ןײרַא ויוה סרֵׂש םעד ןיא ןעמוקעגנַײרַא
 / לדיימ סָאד םירָאװ ;סױרַא טייג :טגָאועג רע טָאה*! ,םלֹוע ןקידלמּוט םעד

 ,טכַאלעגסױא טּוג םיא ןּבָאה ייז ןּוא .ןפָאלש טּוט טרעיינ ,ןּברָאטשעג טינ זיא
 ןוא ,ןעגנַאגעגנַײרַא רע ויא ,טקישעגסױרַא םלֹוע םעד טָאה ןעמ ןַא רעּבָא **

 ןוא* .ןענַאטשעגפיוא זיא לדיימ סָאד ןּוא ,טנַאה רעד ייּב ןעמּונעגנָא יז טָאה

 .דנַאל ןצנַאג םענעי ןיא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה םעד ןגעוו הֹעיִדי יד
 ןעגנַאגעגכָאנ םיא ןענעז ,ןעגנַאגעגקעװַא ןטרָאד ןּופ זיא ַעּוׁשִי יו ןּוא *

 ףיױא ךיד םערַאּברעד :טגָאועג ןּוא ,ןגירשעג ןּבָאה סָאװ ,עדנילּב ייווצ
 ןּבָאה ,ןײרַא ויוה םעד ןיא ןעמוקעגנַײרַא זיא רע זַא ןּוא** .דוָדְוִּב ,זדנּוא

 ,ריא טּבױלג :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה ַעּוׁשִי ןּוא ;םיא ּוצ טנעענעג עדנילּב יד
 .רַאה ,ָאי :טגָאזעג םיא ּוצ יז ןּבָאה ?ןָאט ּוצ סָאד חֹוּכּב ןיִּב ךיא זַא
 רעיא יװ טױל :טגָאועג ןּוא ,ןגױא ערעיז טרירַאּב רע טָאה טלָאמעד *

 .ןרָאװעג טנפעעג ןענעז ןגיוא ערעייז ןּוא" .ןעשעג ךייא לָאז יװַא ,הדנּומָא
 סע לָאז רענייק זַא טעז :טגָאועג ןּוא ,ןלױפַאּב גנערטש ייז טָאה ַעּוׁשִי ןּוא
 םָׁש ןייז טײרּפשרַאפ ןּבָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז ייז רעּבָא* .ןסיוו טינ
 .דנַאל ןצנַאג םענעי ןיא

 ַא טכַארּבעג םיא ּוצ ןעמ טָאה ,ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז ייז יװ ןּוא *

 רעוייּב רעד וַא ןּוא** .טסיײיג ןוייּב ַא ןופ ןסעזַאּב ןעוועג זיא סָאװ ,ןעמּוטש
 סָאד ןּוא ;טדערעג רעמּוטש רעד טָאה ,ןרָאװעג ןּבירטעגסױרַא זיא טסייג
 ןעועג טינ לָאמנייק ךָאנ זיא סנױזַא :טגָאזעג ןּוא ,טשודיִחעג ךיז טָאה קלָאפ
 ןופ רֵׂש םעד ךרּוד :טגָאועג ןּבָאה םישּורּפ יד רעּבָא** .לאָרׂשְי ןיא ןרָאװעג
 .רעטסייג עוייּב סױרַא רע טּביײרט רעטסייג עוייּב יד
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 טָאה ,רעפרעד ןּוא טדעטש עלַא רעּביא ןעגנַאגעגמּורַא זיא ַעּוׁשְי ןּוא **
 ,תוכלַמ םעד ןּופ הרוׂשּב יד טגָאזעגנָא ןּוא ,תויִסָנּכיֵּתְּב ערעייז ןיא טנרעלעג

 טָאה רע זַא ןּוא* .קיטייװ ןיִמ ןדעי ןּוא טײהקנַארק ןיִמ עדעי טלייהעג ןּוא
 ןענעז יז ליוװ ,ייז ףיוא תונָמחַר ַא ןעמּונעגנָא םיא טָאה ,קלָאפ סָאד ןעזעג
 .ךעטסַאּפ ןייק טינ ןּבָאה סָאװ ףָאש יװ ,טַײזעצ ןּוא טכַאמשרַאפ ןעוועג
 ,סיורג תֹמָאּב זיא טינש ועד :םידימלַּת ענייז ּוצ טגָאזעג רע טָאה טלָאמעד *

 םעד ןּופ רַאה םעד רעּבירעד טעּב* ;קיצניװ ןענעז רעטעּברַא יד רעּבָא
 .טינש ןייז ּוצ רעטעּברַא ןקישסױרַא לָאז רע זַא ,טינש

 ןּבעגעג ייז טָאה ןּוא ,םידימלַּת ףלעווצ ענייז ךיז ּוצ ןפורעג טָאה רע ןּוא ש
 עדעי ןלייה ּוצ ןּוא ,ןּבַײרטוצסױרַא יז ,רעטסייג עניירמּוא רעּביא הטילש

 .קיטייוו ןיִמ ןדעי ןּוא טײהקנַארק ןיִמ

 ,ןֹועמִׁש ,רעטשרע רעד :םיחילש ףלעווצ יד ןּופ ןעמענ יד ןענעז סָאד ןּוא?
 ןָָחֹוי ןּוא ,ידבַודְןִּב בקעַי ;רעדּורּב ןייז ײרדנַא ןּוא ,סורטעּפ ןפּורעג טרעוו סָאװ

 בקעי ;סכֹומ רעד ,איּתִמ ןּוא אָמֹוּת ;יֵמלַּת-רַּב ןּוא סּוּפיליפ* ;רעדּורּב ןייז

 םיא טָאה סָאװ ,תֹויָרק-שיִא הדוהי ןּוא ,יאְנַק רעד ןֹועמִׁש * ;יִדֵּת ןּוא יַפֹלַחְרְִּב
 .ןטָאררַאפ ךיוא

 ,ןטָאּבעג יז טָאה ןּוא ,טקישעגרעדנַאנופ ַעּוׁשִי טָאה ףלעוװצ עקיזָאד יד *
 ןיא ןײרַא טינ טמּוק ןּוא ,םייֹוג יד ןּופ געוו ןייק ףיוא טינ טייג :ןגָאז ּוצ ױזַא

 ענעריולרַאפ יד ּוצ טשרעּביל טייג טרעיינ* ,םינֹורמֹוש יד ןּופ טָאטש ַא
 :טגָאז ןּוא ,סױא טפּור ,טײג ריא תעב ןּוא* .:-לאָרׂשי-תיֵּב םעד ןּופ ףָאש

 טקינייר ,םיתָמ-הָיַחמ טייז ,עקנַארק יד טלייה* .טנעָאנ זיא םִיַמָׁש-תוכלַמ סָאד
 ,ןעועג לּבקמ ריא טָאה םניִחּב ;רעטסײג עזייּב סױרַא טּביײרט ,םיעָרֹוצמ יד
 רעדָא ,רעּבלז רעדָא ,דלָאג ןיק טינ טמענ' .ןּבעג ריא טלָאז םניִחּב

 ןיק טינ ,געװ ןפיוא קַאזעוַײר ןייק טינ* ,ןעלטרַאג ערעייא ןיא רעּפּוק
 זיא רערָאטעּברַא רעד םירָאװ ;ןקעטש ןייק טינ ,ךיש ןייק טינ ,קער ייווצ
 ,ןעמוקנַײרַא טעװ ריא ףרָאד רעדָא טָאטש רעסָאװ ןיא ןּוא !+ .ןסע ןייז טרעוו
 ריא ויּב ,טּבַײלּברַאפ טרָאד ןּוא ,טרעװ ןירעד זיא'ס רעװ סיוא טשרָאפ
 ןּוא .סע טסירג ,זױה םעד ןיא ןײרַא טמּוק ריא יװ ןּוא = .רעטייוו טייג

 עס ּבױא רָאנ ;םיא ףיוא ןעמּוק םולָש רעיא לָאז ,הֹכֹוז זיא ןיוה סָאד ּביױא
 עס רעװ ןּוא .ךייא וצ ןרעקמּוא ךיז םולָש רעייא לָאז ,הכֹוו טינ זיא

 ריא טלָאז ,דײר ערעיא ןרעהסיױא רעדָא ,ןעמענפיוא טינ ךייא טעװ
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 םענעי ןּופ סױרַא טייג ריא תעּב סיפ ערעייא ןּופ ּביוטש םעד ןעלסערטּפָא
 ןוא םֹודס ןּופ דנַאל םעד ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ:* .טָאטש רעדָא זיוה
 .טָאטש רענעי רַאפ יװ ,ןידַה-םֹוי ןיא ןייז רעגנירג ְךַס ַא טעװ הָרֹומַע

 גולק רעּבירעד טייז ;ףלעװ ןשיװצ ףָאש יװ סױרַא ךייא קיש ךיא ,טעז
 ;ןשטנעמ רַאפ רעּבָא ךייא טיה'" .ןּבױט יװ קידתּומיִמּת ןּוא ,ןעגנַאלש יו

 -יֵּתְּב ערעייז ןיא ןּוא ,ןירדָהנַס םּוצ ןרעפטנערעּביא ךייא ןלעװ ייז םירָאװ
 ןעמ טעװ םיכָלמ ןּוא םילשֹומ רַאפ ךיוא ,ָאי :* ;ןסַײמש ךייא יז ןלעװ תֹויָסָנּכ
 .םייֹוג יד רַאפ ןּוא ייז ּוצ תודָע ןַא רַאפ ,ןגעװטענַײמ ןּופ ןעגנערּב ךייא

 ,ןגָאז טלָאז ריא סָאװ טינ טהגַאד ,ןרעפטנערעּביא ךייא ןעוט יז תעּב ןוא
 ןּבעגעג הֹעָש רענעי ןיא ךייא טעװ עס םירָאװ ;ןדער טלָאז ריא סָאװ רעדָא

 ,ןדער סָאװ ,יד סע טנעז ריא טינ םירָאװ* .ןדער טלָאז ריא סָאװ ,ןרעוו
 ןוא? .ךייא ךרוד ןדער טּוט סָאװ ,רעטָאפ רעיא ןּופ טסייג רעד טרעיינ

 ןּוא ,דניק ןייז רעטָאפ ןּוא ,טיוט םּוצ ןרעפטנערעּביא רעדורּב טעװ רעדורּב
 ןייז טעװ ריא ןּוא*? ;ןטיײט יז ןּוא ,ןרעטלע ןגעק ןייטשפיוא ןלעװ רעדניק
 -סוא טעװ סָאװ ,רעד רעּבָא ;ןגעװנעמָאנ ןיימ ןּופ ןעמעלַא ןּופ טסַאהרַאפ

 רעד ןיא ןפֶדֹור ךייא ןעוט יז ןעוו ןּוא* .ןרעו לוציִנ טעװ ,ףֹוס ןויּב ןטלַאה
 ריא ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ םירָאװ ;רערעדנַא רעד ןיא טפיולטנַא ,טָאטש
 טעװ םֶדָאְןָּב רעד ויּב ,לאָרׂשְי ןּופ טעטש יד ןעגנַאגעגכרוד ןּבָאה טינ טעװ

 .ןעמּוק
 ןייז רעּביא טכענק ַא ןּוא ,ןיּבִר ןייז ןּופ רעכעה טינ טייטש דימלַּת ַא**

 רעד ןּוא ,יּבִר ןייז יװ ןייז לָאז רע דימלַּת םעד רַאפ ויא גונעג* ;רַאה
 ַא ,בּובו-לעַּב ןפּורעג תיֵּבַה-לעַּב םעד ןּבָאה ייז ּביױא .רַאה ןייז יװ טכענק

 סע םירָאװ ;ייז רַאפ ארֹומ ןייק טינ טָאה ,ןֵכּב** ?דניזעגזיוה ןייז ןיוש אטיִׂשּפ
 סָאװ ,ןגרָאּברַאפ ןּוא ,ןרעװ טקעלּפטנַא טינ טעװ סָאװ ,ןליוהרַאפ טינרָאג זיא
 טדער ,שינרעטצניפ רעד ןיא ךייא גָאז ךיא סָאװ"* .ןרעװ טנַאקַאּב טינ טעװ

 ןּופ טנַאקַאּב טכַאמ ,רעױא ןפיוא טרעה ריא סָאװ ןּוא ;טיײקיטכיל רעד ןיא
 רָאנ ,ףוג םעד ןטייט סָאװ ,יד רַאפ ארֹומ ןייק טינ טָאה ןּוא** .רעכעד יד

 ןָאק סָאװ ,םיא רַאפ ארֹומ טשרעּביל טָאה טרעיינ ;המָשנ יד ןטייט טינ ןענָאק
 ייוצ טינ ןעד עמ טפיוקרַאפ * .םונָהיג ןיא ףּוג ייס ,דמָשנ ייס ןעגנערּבמּוא
 רעד ףיוא טינ ייז ןּופ סנייא ןייק טלַאפ ךָאד ןּוא ?הטּורּפ ַא רַאפ ךעלעגייפ
 םעד ףיוא רָאה יד וליפַא ןענעז ךייא ייּב* ,ןוצָר סרעטָאפ רעיא ןָא דרע
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 טרעוו רעמ טנעז ריא ;ארֹומ ןייק טינ טָאה רַאפרעד* .טלייצעג עלַא ּפָאק

 ןענעקַאּב ךימ טעװ סָאװ ,רענייא רעדעי ,רעּבירעד* .ךעלענייפ ךַס ַא יװ

 .למיה ןיא רעטָאפ ןיימ רַאפ ןענעקַאנ ךיוא ךיא לעװ םעד ,ןשטנעמ רַאפ
 ךיא לעװ םעד ,ןשטנעמ רַאפ ןענעקילרַאפ ךימ טעװ עס רעּבָא רעוו*

 .למיה ןיא רעטָאפ ןיימ רַאפ ןענעקיילרַאפ ךיוא
 ךיא ;דרע רעד ףיוא םולָׁש ןעגנערּב ןעמוקעג ןיּב ךיא זַא ,טינ טניימ*+

 ןעמּוקעג ןיּב ךיא םירָאװ** .דרעווש ַא טרעיינ ,םולָש ןעגנערּב ןעמּוקעג טינ ןיּב

 ,רעטּומ ריא ןּופ רעטכָאט ַא ןּוא ,רעטָאפ ןייז ןּופ ןשטנעמ ַא ןדיישרעדנַאנּופ
 ןגייא ןייז ןייז ןלעװ םיאנֹוׂש סנשטנעמ ַא ןּוא* ;רעגיווש ריא ןּופ רּוׁש ַא ןּוא

 יא ,ךימ יװ רעמ רעטּומ רעדָא רעטָאפ ּביל טָאה סָאװ ,רעד*' .אדניזעגזיוה

 ,ךימ יװ רעמ רעטכָאט רעדָא ,ןּוז ּביל טָאה סָאװ ,רעד ןּוא ;טרעװ טינ ךימ
 ,ןײגכָאנ רימ טּוט ןּוא בָלֹצ ןייז טינ טמענ סָאװ ,רעד ןּוא* .טרעוו טינ ךימ זיא

 ןּוא ;ןרילרַאפ סע טעװ ,ןּבעל ןייז טניפעג סָאװ ,רעד* .טרעװ טינ ךימ זיא
 .ןעניפעג סע טעװ ,ןגעװטענַײמ ןּופ ןּבעל ןייז טרילרַאפ סָאװ ,רעד

 טּוט סָאװ ,רעד ןּוא ,ףױא ךימ טמענ ,ףיוא ךייא טמענ סָאװ ,רעד =
 סָאװ ,רעד* .טקישעג ךימ טָאה סָאװ ,םעד ףוא טמענ ,ןעמענפיוא ךייא
 סאיֵבָנ ַא ןעמוקַאּב טעװ ,איבָנ ַא ןּופ ןעמָאנ םעד ןיא איִבָנ ַא ןעמענפיוא טּוט

 ,קידַצ ַא ןּופ ןעמָאנ םעד ןיא קידַצ ַא ןעמענפיוא טּוט סָאװ ,רעד ןּוא ;רֵכֹׂש

 ןעקנירט ּוצ ןּבעג זיולּב טעװ סָאװ ,רעד ןּוא * .רֵכֹׂש סקידַצ ַא ןעמּוקַאּב טעװ
 ןעמָאנ םעד ןיא ,עטסדנימ עקיָאד יד ןּופ םענייא רעסַאװ טלַאק רעכעּב ַא
 .רֵכֹׂש ןייז ןרעװנָא טינ טעװ רע ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ ,דימלַּת ַא ןּופ
 ףלעווצ ענייז ןלעפַאּב ּוצ טקידנעעג טָאה ַעּוׁשִי תעּב ,ןעװעג זיא סע ןּוא פו

 ןענעשרד ןוא ןענרעל ןעגנַאגעגקעװַא ןטרָאד ןּופ רֶע ויא ,םידימלַּת 8
 0 .טעטש ערעייז ןיא

 םעד ןּופ םיִׂשעַמ יד הסיִפּת רעד ןיא טרעהעג טָאה ןֶנָחֹוי ןעוו ןּוא*
 ּוטסיּב :ןגָאז טזָאלעג םיא ןּוא* ,םידימלַּת ענייז ךרוד טקישעג רע טָאה ,ַחיִׁשָמ
 ןוא* ?ןרעדנַא ןַא ףיוא ןטרַאװ רימ ןלָאז רעדָא ,ןעמּוק ףרַאד סָאװ ,רעד
 סָאװ ןָנָחֹי טלייצרעד ןּוא טייג :טגָאזעג ייז ּוצ ןּוא ,טרעפטנעעג טָאה ַעּוׁשִי
 יד ,ןעײג עמָאל יד ,היִאר רעייז ןגירק עדנילּב יד* :טעז ןּוא טרעה ריא
 -תַיְחּת ףיוא ןעייטש עטיוט יד ,ןרעה עּביױט יד ,טקיניירעג ןרעװ םיִעָרֹוצמ

 .6 ,ז אכימ א
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 ליואוו ןּוא* .הבֹוט-הרוׂשּב יד טנשרַדעג טרעװ עמערָא יד רַאפ ןּוא ,םיתָמַה
 .רימ ןָא ןעלכיורטש טינ ךיז טעװ סָאװ ,םעד זיא

 םּוצ ןדער ּוצ ןּבױהעגנָא ַעּוׁשִי טָאה ,ןעגנַאגעגקעװַא ןענעז ייז יװ ןּואז
 ַא ?רּבדִמ רעד ןיא ןעז ןעגנַאגעגסױרַא ריא טנעז סָאװ :ןָנָחֹוי ןגעו קלָאפ
 ןעגנַאגעגסױרַא ריא טנעז ןעד סָאװ* ?טניוו ןטימ ךיז ןעלקָאש ענישטשָארט
 ענייפ ןגָארט סָאװ יד ,טעז ?םישּוּבלַמ ענייפ ןיא ןָאטעגנָא ןשטנעמ ַא ?ןעז

 -סױרַא ריא טנעז סָאװ ּבילּוצ רעדָא" .םיכָלמ ןּופ רעזייה ןיא ןענעז םישּוּבלַמ

 .זישבָנ ַא יװ רערעמ ךַס ַא ,ךייא גָאז ךיא ,ָאי ?איבָנ ַא ןעז וצ ?ןעגנַאגעג
 :ןּבירשעג טייטש עס ןעמעוו ןּופ ,רע זיא סָאד

 ,םיִנָּפ ןייד רַאפ חיִלש ןיימ קיש ךיא ,עז

 .אריד רַאפ געוו ןייד ןטיײרגנָא טעװ סָאװ
 ןּופ ןרָאװעג ןריוּבעג ןענעז סָאװ ,יד ןשיוצ ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ :י

 -טסעדנופ ;ליּבטַמַה ןֶנֲחֹוי יװ רערעסערג ןייק ןענַאטשעגפיוא טינ זיא ,רעּביײװ

 ןוא .םיא ןּופ רעסערג םִיַמָש-תֹוכלַמ םעד ןיא רעטסנעלק רעד זיא ןגעוו
 םבִיַמָׁש-תֹוכלַמ סָאד טדייל ,טציא ויּב ןָא ליּבטַמַה ןֶנָחֹי ןּופ געט יד טניז
 עלַא םירָאװ:* .הרּובג טימ סע ןעמענ טלַאװעג ןּופ ןשטנעמ יד ןּוא ,טלַאװעג

 טליוו ריא ּביוא ןּוא * .ןֶנָחֹוי זיּב טגָאזעג תואיבנ ןּבָאה הרֹוּת יד ןּוא םיִאיִבְנ

 ,ןרעיוא טָאה סָאװ ,רעד:* .ןעמּוק ףרַאד סָאװ ,ּוהָיְלֲא רע זיא ,ןעמעננָא סע
 .ןרעה לָאז

 ךַײלג ויא רע ?-רֹוד ןקיזָאד םעד ןכַײלג ךיא לָאז רעּבָא ןעמעוו ּוצ

 ;םירָבַח ערעייז ּוצ ןפּור ןּוא רעצעלּפקרַאמ יד ףיוא ןציז סָאװ ,רעדניק ּוצ
 ;טצנַאטעג טינ טָאה ריא ןּוא ,ךייא רַאפ טליּפשעג ןּבָאה רימ יז

 .טרעיורטעג טינ טָאה ריא ןּוא ,טגָאלקעג ןּבָאה רימ
 ,ןעקנורטעג טינ ןּוא ןסעגעג טינ טָאה רע ןּוא ,ןעמוקעג זיא ןֶנֶחֹוי םירָאװ !*
 ,ןעמוקעג זיא םָדָאְדִּב רעד ;םיא ןיא זיא טסייג רעזייּב ַא :ןגָאז יז ןּוא
 טניירפ ַא ,אבֹוסו-לַלֹוז ַא שטנעמ ַא ,טעז :ןגָאז ייז ןּוא ,טקנירט ןּוא טסע רע
 עריא ךרּוד טקיטרַאפטכערעג זיא המכָח יד ןּוא !עקידניז ןּוא םיסכֹומ ןּופ
 .םיִׂשֹעַמ

 סָאד עכלעוו ןיא ,טעטש יד ןפָארטש ּוצ ןּבױהעגנָא רע טָאה טלָאמעד*??
 .ןָאטעג הבּושּת טינ ןּבָאה ייז לייוו ,ןרָאװעג ןָאטעג ןענעז רעדנואוו ענייז ןּופ בֹור

 .ו ,ג יכאלמ א
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 ,רעדנואו יד ּבױא םירָאװ !הָדיַצ-תיֵּב ,ריד ּוצ ייװ !ןיוִרֹוּכ ,ריד ּוצ יו!

 ןיא ןּוא רֹוצ ןיא ןרָאװעג ןָאטעג ןטלָאװ ,ךייא ןיא ןרָאװעג ןָאטעג ןענעז סָאװ
 ךיא רעּבָא= .ׁשַא ןּוא קַאז ןיא ןָאטעג-הבּושּת גנַאל ןיוש ייז ןטלָאװ ,ןֹודיִצ
 .ךייא רַאפ יו ןֹודיִצ ןּוא רֹוצ רַאפ רעגנירג ןייז טעװ ןידַה-םֹוי ןיא ,ךייא גָאז

 היִּתחַּת-לֹואש ןיא !ןּבײהרעד ךיד ּוטסעװ למיה םּוצ שוַא ,םּוחַנ-רַפּכ ,ּוד ןּוא
 ןָאטעג ריד ןיא ןענעז סָאװ ,רעדנּואוו יד ּביױא םירָאװ .ןרעדינּפָארַא ּוטסעװ
 ןקיטנייה ןויּב ןּבילּברַאפ יז טלָאװ ,םֹודס ןיא ןרָאװעג ןָאטעג ןטלָאװ ,ןרָאװעג
 ןיא רעגנירג ןייז טעװ םֹודס ןּופ דנַאל םעד ,ךייא גָאז ךיא רעּבָא** .גָאט

 .ריד יװ ןידַה-םֹוי

 ,ריד קנַאד ךיא :טגָאזעג ןּוא ,ןפורעגסיוא ַעּוׁשִי טָאה טייצ רענעי ןיא +=
 יד ןּופ ןליוהרַאפ סָאד טסָאה ּוד סָאװ ,דרע ןּוא למיה ןּופ רַאה ,רעטָאפ

 ,רעטָאפ ,ָאי** ;ךעלעפֹוע רַאפ טקעלּפטנַא סע ןּוא ,עקידנעטשרַאפ ןּוא םיִמָכֲח
 ןרָאװעג טרעפטנעעגרעּביא רימ ויא גנידצלַא" ,ןוצָר ןייד ןעוועג זיא יױװַא
 ןּוא ;רעטָאפ רעד ץּוחַא ,ןוז םעד טינ ןעק רענייק ןּוא ;רעטָאפ ןיימ ןּופ
 רעד ןעמעוו ּוצ ,רעד ןּוא ,ןוז רעד ץּוחַא ,רעטָאפ םעד טינ ןעק רענייק
 ןּוא טעװערָאה סָאװ ,עלַא ריא ,רימ ּוצ טמוק* .ןקעלּפטנַא םיא ליװ ןּוז
 ןיימ ךייא ףיוא טמענ" .ּור ןּבעג ךייא לעװ ךיא ןּוא ,ןדָאלַאּב רעווש טנעז
 ןיא קירעדינ ןּוא קידתֶוינַע ןיּב ךיא םירָאװ ;רימ ןּופ טנרעל ןּוא ,?לֹוע

 לֹוע ןיימ םירָאװ* .תומָשנ ערעייא רַאפ ּור ןעניפעג טעװ ריא ןּוא ,טימעג

 .טכַײל זיא אֹּׂשַמ ןיימ ןּוא ,גנירג זיא

 ;רעדלעפ-האּובּת ךרוד ןעגנַאגעג תֹּבַש ַא ןיא ַעּוׁשִי זיא טייצ רענעי ןיא  סת
 ּוצ ןּבױהעגנָא ןּבָאה ןּוא ,קירעגנוה ןעוועג ןענעז םידימלַּת ענייז ןּוא 3

 ּוצ יז ןּבָאה ,ןעזעג סָאד ןנָאה םישּורּפ יד זַא רעּבָא* .ןסע ןּוא ןעגנַאז ןסייר
 םּוא ןָאט טינ רָאט ןעמ סָאװ ,סָאד ןעּוט םידימלַּת ענייד ,עז :טגָאזעג םיא
 טָאה דִוָד סָאװ טנעיילעג טינ ריא טָאה :טגָאזעג ייז וצ טָאה רע רעּבָא* .תֹּבַש
 ?םיא טימ ןעוועג ןענעז סָאװ ,יד ןּוא ,קירעגנוה ןעוועג זיא רע תעּב ,ןָאטעג
 סָאד ןסעגעג טָאה ןּוא ,טָאג ןּופ זיױה םעד ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא זיא רע יו!
 ןענעז סָאװ ,יד טינ ךיוא ןּוא ,ןסע טרָאטעג טינ טָאה רע סָאװ ,םיִנָּפַה-םָחֶל

 טנעיילעג טינ ריא טָאה רעדָא* ?א ןילַא םיִנֲהֹּכ יד רָאנ טרעיינ ,םיא טימ ןעוועג
 ךָאד ןּוא ,ׁשדקִמַה-תיֵּב ןיא תֹּבַש לֵלַחמ ןענעז םיִנֲהֹּכ יד זַא ,הרֹוּת רעד ןיא

 .0 ,חכ רּבדמּבי 9 ,דכ ארקי ;7 ,אכ 'א לאומש *
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 ׁשרֹקְמַה-תיֵּב ןּופ רערעסערג ַא ,ךייא גָאז ךיא רעּבָא* ?בייַח טינ יז ןענעז
 דֶסֶח :טניימ סָאד סָאװ ,ןענַאטשרַאפ טלָאװ ריא ּביױא ןּוא' ,ןַארַאפ ָאד זיא

 :עקידלושמּוא יד טּפשמרַאפ טינ ריא טלָאװ ,אתונָּברַק ןייק טינ ןּוא ךיא רענַאּב
 .תֹּבַש םעד רעּביא רַאה זיא םָדָאְְוִּב רעד םירָאװ!

 רעייז ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא זיא ןּוא ,ןטרָאד ןּופ טרעקעגּפָא טָאה רע ןּוא*
 .טנַאה רעטרַאדרַאפ ַא טימ שטנעמ ַא ןעוועג טרָאד זיא טָא ןּוא ** .תֶסֶנּכַה-תיִּב

 םיא ןלָאז יז ידּכ ?תֹּבַש םּוא ןלייה ןעמ געמ :טגערפעג םיא ןּבָאה ייז ןּוא
 ,ךייא ןשיוצ שטנעמ רעסָאװ :טגָאזעג ייז ּוצ רע טָאה!!+ .ןרסַמרַאפ ןענעק

 טעװ יצ ,ּבּורג ַא ןיא ןלַאפנַײרַא תֹּבַש לָאז יז ּביוא ןּוא ,ףָאש ַא טגָאמרַאפ סָאװ

 טרעוו שטנעמ ַא זיא רעמ לפיוו ,ןֵכֹּב = ?ןּפעלשסױרַא ןּוא ןעמעננָא טינ יז רע
 טגָאועג רע טָאה ךָאנרעד = .סטּוג ןָאט תּבַש ןעמ געמ רעּבירעד !ףָאש ַא ןּופ

 ןוא ,טקערטשעגסיוא יז טָאה רע ןּוא .טנַאה ןייד סיוא קערטש :ןשטנעמ םּוצ
 ,ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז םישּורּפ יד ןּוא ** .ערעדנַא יד יװ ,ןרָאװעג טנּוזעג זיא יז

 .ןעגנערּבוצמוא םיא יװ ,ןטלַאהעג הצָע ןַא םיא ןגעק ךיז ןּבָאה ןּוא

 .ןטרָאד ןופ טרעקעגּפָא רע טָאה ,טקרעמַאּב סָאד טָאה ַעּוׁשִי זַא ןּוא *
 יז ןּוא:? ,טלייהעג עלַא ייז טָאה רע ןּוא ,ןעגנַאגעגכָאנ םיא ןענעז ךֵס ַא ןּוא

 זיא עס סָאװ ,ןרעװ םיּוקמ לָאז סע ידּכ " ,ןייז וצ הֹלַגמ טינ םיא ןלױפַאּב
 :איבָנַה הָיעַשי ןּופ ןרָאװעג טגָאזעג

 ,טליײװרעדסוא ּבָאה ךיא ןעמעוו ,טכענק ןיימ ויא טָא*

 .ןלעפעגליואוו רימ זיא סָאװ ,רעטּבילעג ןיימ
 ;םיא ףיוא טסייג ןיימ ןָאטּפױרַא לעװ ךיא

 .ןזָאלסױרַא רע טעװ רעקלעפ יד ּוצ טּפשִמ ַא
 ,ןכליה טינ ןּוא ,ןעיירש טינ טעװ רע *

 .ןסַאג יד ןיא -לֹוק ןייז ןרעה טינ ןעמ טעװ ךיוא
 ,ןכערּבעצ טינ רע טעװ לקעטש ןגױּבעגנַײא ןַא*

 ,ןשעלרַאפ טינ רע טעװ טיונק ןקידרעכַײר ַא ןּוא

 ;ןוחָצנ םּוצ טּפשִמ םעד ןעגנערּבסױרַא טעװ רע ויּב
 .בןפָאה רעקלעפ יד ןלעװ ןעמָאנ ןייז ףיוא ןּוא?!

 יא סָאװ ,ןעמוטשידנילּב ַא טכַארּבעג םיא ּוצ ןעמ טָאה טלָאמעד
 רעד זַא ,יװַא ,טלייהעג םיא טָאה רע ןּוא ,טסייג ןוייּב ַא ןּופ ןסעזַאּב ןעוועג

 ,.4-| ,במ היעשי ב .6 | ץעשֹוה א
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 ךיז טָאה קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא* .ןעועג ןּוא טדערעג טָאה רעמוטש

 םישּורּפ יד זַא רעּבָא** !דוָדְוִּב רעד ןייז סָאד לָאז :טגָאועג ןּוא ,טשודיִחעג

 רעטסייג עוייּב סױרַא טּביירט רע :טגָאועג יז ןּבָאה ,טרעהעג סָאד ןּבָאה
 קידנעַײטשרַאפ ןּוא** .רעטסייג עייּב יד ןּופ רֵׂש םעד ,בּובו-לעַּב ךרוד רָאנ

 טלייטעצ זיא סָאװ ,הכולמ עדעי :טגָאזעג יז ּוצ רע טָאה ,תובָׁשחַמ ערעייז
 טלייטעצ זיא סָאװ ,זױה רעדָא טָאטש עדעי ןּוא ;בורָח טרעוו ,ןײלַא ךיז ןגעק
 -סױרַא טּוט ןטָׂש רעד ּביױא ןּוא** .םויִק ןייק ןּבָאה טינ טעװ ,ןײלַא ךיז ןגעק
 ןייז ןָאק ױזַאיװ ָאט ,ןײלַא ךיז ןגעק טלייטעצ רע זיא ,ןטָׂש םעד ןּבַײרט

 ךרּוד רעטסייג עזייּב סױרַא ּבַײרט ךיא ּבױא ןּוא* !?םויִק ַא ןּבָאה הכולמ
 ןלָאז רעּבירעד ?ןּבַײרטסױרַא יז ןיז ערעייא ןעּוט ןעמעוװ ךרּוד ,בּובו-לעַּב

 ךרּוד רעטסייג עוייּב סױרַא רעּבָא ךיא ּבַײרט* .רעטכיר ערעייא ןייז ייז

 .טָאג ןּופ ?רוכלַמ סָאד ךייא ּוצ טנעענעג טָאה ָאט ,טָאג ןּופ טסייג םעד
 ןּוא ,רֹוּביִג םעד ןּופ ןײרַא זיוה ןיא ןעמוקנַײרַא רענייא ןָאק יװַאיװ רעדָא*

 טשרע ךָאנרעד ןּוא ,רֹוּביִג םעד םדֹוק טינ טדניּב רע ּביוא ,ןכַאז ענייז ןּביױר
 ,רימ ןגעק זיא ,רימ טימ טינ ויא עס רעװ"* .זיױה ןייז ןּבױרַאּב רע ןָאק
 ךיא גָאז רעּבירעד* .טײרּפשעצ ,רימ טימ ןייא טינ טלמַאז עס רעװ ןּוא
 רעּבָא ,ןשטנעמ יד ןרעװ ןּבעגרַאפ טעװ גנורעטסעל ןּוא דניז עדעי ,ךייא

 עס רעװ ןּוא* .ןרעװ ןּבעגרַאפ טינ טעװ טסייג םעד ןגעק גנורעטסעל יד

 ,ןיז -לחֹומ םיא סע ןעמ טעװ ,םָדָאְוַּב םעד ןגעק טרָאװ ַא ןדער טעװ
 טינ סע ןעמ טעװ םעד ,שֶדֹוקַה-ַחּור םעד ןגעק ןדער טעװ עס רעּבָא רעוו

 .טלעװ רענעי ףױא טינ ןּוא טלעװ רעד ףיוא טינ ,ןייז לחֹומ
 םעד טכַאמ רעדָא ,טּוג תוריּפ ענייז ןּוא ,טּוג םיוּב םעד טכַאמ רעדָא *

 ןעמ טנעקרעד םיוּב םעיז םירָאװ ;טכעלש תוריּפ ענייז ןּוא ,טכעלש םיוּב
 ,סטּוג ןדער ריא טנָאק יװ !ןעגנַאלש ןּופ םַאטשּפָא ריא** .תוריּפ ענייז טול

 סָאד טדער ,לּופ ויא ץרַאה סָאד סָאװ ןּופ םירָאװ ?טכעלש טנעז ריא ןעוו
 ;סטּוג רצֹוא ןטּוג ןייז ןּופ ןעגנערּבסױרַא טּוט שטנעמ רעטּוג רעד** .ליױמ
 -רצֹוא ןטכעלש ןייז ןּופ ןעגנערּבסױרַא טּוט שטנעמ רעטכעלש רעד ןּוא
 ,ןדער ןשטנעמ סָאװ ,טרָאװ ןטסּוּפ ןדעי רַאפ זַא ,ךייא גָאז ךיא* .סטכעלש

 ּוטסעװ דיר ענייד טול םירָאװ*" ;ןידַה-םֹוי ןיא ןוּבשַח ןּבעגּפָא ןזּומ יז ןלעוו
  .ןרעװ טּפשִמרַאפ ּוטסעװ דייר עניייד טול ןּוא ,ןרעװ טקיטרַאפטכערעג

 :טגָאזעג םיא ּוצ םיׁשּורּפ ןּוא םירפֹוס יד ןּופ עכעלטע ןּבָאה טלָאמעד *
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 ,טרעפטנעעג טָאה רע רעּבָא* .ריד ןּופ ןכייצ ַא ןעז ןלעװ ןטלָאװ רימ ,יּבִר

 רעּבָא ,ןכייצ ַא טכוז רֹוד רעקידפאונ ןּוא רעטכעלש ַא :טגָאזעג יז ּוצ ןּוא
 .איבָנַה הָנֹוי ןּופ ןכייצ רעד ןדייס ,ןרעוװ ןּבעגעג טינ ןכייצ ןייק םיא טעװ עס

 דַײװעגניא םעד ןיא ןעוועג טכענ יירד ןּוא געט יירד זיא הָנֹוי יװ ױזַא לייוו*
 טכענ יירד ןּוא געט יירד ןייז םכֶדָאְוִּב רעד טעװ יװַא ,שיפלַאװ םעד ןּופ
 םּוצ ןייטשפיוא ןלעװ הָוניִנ ןּופ ןשטנעמ יד* .דרע רעד ןּופ ץרַאה םעד ןיא
 ןּבָאה ייז םירָאװ ;ןטּפשִמרַאפ םיא ןלעװ ןּוא ,רֹוד ןקיזָאד םעד טימ טּפשִמ

 רערעסערג ַא ןַארַאפ זיא ָאד ןּוא ,ןהָנֹוי ןּופ ןפּור םעד ףיוא ןָאטעג הבּושּת
 ןקיזָאד םעד טימ טּפשִמ םּוצ ןייטשפיוא טעװ ןְמיִּת ןּופ הֹּכלַמ יד = .ןהָנֹוי ןּופ

 ןרעה ּוצ טלעװ קע ןּופ ןעמּוקעג זיא יז םירָאװ ;ןטּפשִמרַאפ םיא ןּוא ,רֹוד

 .ןהמלש ןּופ רערעסערג ַא ןַארַאפ זיא ָאד ןּוא ;ןהמלש ןּופ המכָח יד
 טרעדנַאװ ,ןשטנעמ ַא ןּופ סױרַא טייג טסייג רעניירמוא רעד תעּב ןּוא +

 טניפעג רע זַא ןּוא ;החּונמ-םֹוקָמ ַא טכּוז ןּוא ,רעטרע ענעקורט ןיא םּורַא רע
 ,ןײרַא זיוה ןיימ ןיא ןרעקמוא ךימ לעװ ךיא :רע טגָאז טלָאמעד ** ,טינ םיא

 ,קידייל סע רע טניפעג ,טמוק רע תעּב ןּוא .ןעגנַאגעגסױרַא ןיּב ךיא ןענַאוונּופ
 ןּביז ךיז ּוצ טמענ ןּוא ,רע טייג ךָאנרעד* .טצוּפעגסױא ןּוא ,טרעקעגסיוא
 ןעניואוו ןּוא ןײרַא ןעייג יז ןּוא ,ןײלַא םיא ןּופ ערעגרע ךָאנ ,תוחּור ערעדנַא
 .ּבײהנָא רעד יװ רעגרע טרעװ ןשטנעמ םענעי ןּופ ףֹוס רעד ןּוא ;טרָאד
 .רֹוד ןטכעלש ןקיוָאד םעד טימ ןייז ךיוא טעװ יװַא טקנוּפ

 ןּוא רעטּומ ןייז טשרע ,קלָאפ םּוצ טדערעג ךָאנ טָאה רע תעַׂשּב ןּוא *
 .ןדער םיא טימ טלָאװעג ןּבָאה ןּוא ,ןסיורד ןיא ןענַאטשעג ןענעז רעדירּב ענייז
 ןעייטש רעדירּב ענייד ןּוא רעטומ ןייד ,עז :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה רענייא ןּוא *

 טגָאזעג ןּוא ,טרעפטנעעג טָאה רע רעּבָא * .ןדער ריד טימ ןליוו ןּוא ןסיורד ןיא
 ןענעז רעװ ןּוא ,רעטּומ ןיימ זיא רעװ :טגָאועג סָאד םיא טָאה סָאװ ,םעד ּוצ

 ,םידימלַּת ענייז ףיוא טנַאה ןייז טקערטשעגסיוא טָאה רע ןּוא * ?רעדירּב עניימ
 עס רעװ םירָאװ* !רעדירּב עניימ ןּוא רעטּומ ןיימ זיא טָא :טגָאזעג ןּוא
 ןּוא ,רעדּורּב ןיימ זיא ,למיה ןיא רעטָאפ ןיימ ןּופ ןוצָר םעד ןָאט טעװ
 .רעטּומ ןּוא ,רעטסעווש

 ךיז טָאה ןּוא זיוה םעד ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא ַעּוׁשִי זיא גָאט םענעי ןיא יי

 רעסיורג ַא םיא םּורַא טלמַאזרַאפ ךיז טָאה עס ןּוא? .םִי םייּב טצעזעג
 ;טצעועגרעדינַא ךיז טָאה ןּוא ,ףיש ַא ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא זיא רע זַא ,ױזַא ,םלֹוע
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 טדערעג ייז ּוצ טָאה רע ןּוא* .גערּב םייּב ןענַאטשעג זיא קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא

 .ןעַײז ןעגנַאגעגסױרַא ויא רעַײז רעד ,טעז :טגָאזעג ןּוא ,םילָׁשמ טימ ךַס ַא

 לגייפ יד ןּוא ,געו םייּב ןלַאפעג הֹעיִרְו לייט זיא ,טַײזעג טָאה רע תעּב ןּוא *
 ףיוא ןלַאפעג זיא ערעדנַא ןּוא* .טרעצרַאפ יז ןּבָאה ןּוא ןעמוקעג ןענעז
 ףֹּכיֵּת טָאה יז ןּוא ;דרע ְךֵס ןייק טַאהעג טינ טָאה יז ּואװ ,דנַאל קיזלעפ

 ןוא* ;דרע ןּופ טייקפיט ןייק טַאהעג טינ טָאה יז לייוו ,טצָארּפשעגפױא
 טָאה יז תֹמחַמ ןּוא ,ןרָאװעג טנקירטרַאפ יז זיא ,ןעגנַאגעגפיוא זיא ןּוז יד זַא

 ערעדנַא ןוא' .ןרָאװעג טקלעװרַאפ יז זיא ,ןעלצרָאװ ןייק טַאהעג טינ
 ןּבָאה ןּוא ןסקַאװעגפיוא ןענעז רענרעד יד ןּוא ,רענרעד ןשיװצ ןלַאפעג זיא
 טָאה ןוא ,דרע רעטּוג ףיוא ןלַאפעג זיא ערעדנַא ןּוא* .טקיטשרעד יז

 .ךַאפקיסַײרד לייט ,קיצכעו לייט ,ךַאפטרעדנּוה לייט ,האּובּת ןּבעגעגסױרַא
 .ןרעה לָאז ,ןרעױא טָאה סָאװ ,רעד'

 סָאװרַאפ :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה ןּוא ,טנעענעג ןּבָאה םידימלַּת יד ןּוא יז

 ךייא :טגָאזעג ייז וצ ןּוא ,טרעפטנעעג רע טָאה *' ?םילָשמ טימ ייז ּוצ וטסדער
 רעּבָא ,םִיַמָׁש-תֹוכלַמ םעד ןּופ תודֹוס יד ןייטשרַאפ ּוצ ןרָאװעג ןּבעגעג זיא

 טעװ םעד ,טָאה סָאװ ,רעד םירָאװ * .ןרָאװעג ןּבעגעג טינ סָאד זיא יז ּוצ
 ןופ ,טינ טָאה סָאװ ,רעד רעּבָא ;עּפֶשּב ןּבָאה טעװ רע ןּוא ,ןרעװ ןּבעגעג

 דער רעּבירעד * .טָאה וע סָאװ ,סָאד וליפַא ןרעוו ןעמּונעגקעװַא טעװ םעד
 ,ןרעה ייז םַגַה ןּוא ;טינ יז ןעעז ,ןעעז ייז םַגַה לייוו ,םילָשמ טימ יז ּוצ ךיא

 ןרָאװעג םיוקמ זיא ייז ףיוא ןּוא * .ןייטשרַאפ טינ ךיוא ןעּוט ןּוא ,טינ יז ןרעה
 :טגָאז סָאװ ,הָיעַשי ןּופ האובנ יד

 ,ןייטשרַאפ טינ ןּוא ,ןרעה ריא טעװ ןרעה
 .ןעז טינ ךָאד ןּוא ,ןעז ריא טעװ ןעז ןּוא

 ,קלָאפ ןקיזָאד םעד ןּופ ץרַאה סָאד ויא טעפ םירָאװ *

 ,ןרעה ּוצ רעווש ןרעיוא ערעייז ןּוא
 ,טכַאמרַאפ יז ןּבָאה ןגיוא ערעייז ןּוא
 ,ןגױא ערעייז טימ ןעז ייז ןלעװ רעמָאט
 ,ןרעױא ערעייז טימ ןרעה ןּוא
 ,ץרַאה רעייז טימ ןייטשרַאפ ןּוא
 .אןלייה ייז לָאז ךיא ןרעקמּוא ךיז ןּוא

 / ,10 ,9 ,| היעׂשי א
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 ,ןרעיױא ערעייא ןּוא ,ןעעז ייז לייוו ,ןגיוא ערעייא ּוצ זיא ליואו רעַּבָא *
 ןוא םיאיִבנ ְךַס ַא זַא ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ םירָאװ" .ןרעה ייז לייוו

 ,ןעועג טינ סע ןּבָאה ןּוא ,טעז ריא סָאװ ןעז ּוצ טרענַאּב ןּבָאה םביקידַצ

 .טרעהעג טינ סע ןּבָאה ןּוא ,טרעה ריא סָאװ ןרעה ּוצ ןּוא

 סָאװ רעכעלטיא'' .רעַײז םעד טימ לשֶמ סָאד ריא רעּבירעד טרעה
 -טינ רעד טמוק ,טינ סע טײטשרַאפ ןּוא תוכלַמ םעד ןּופ טרָאװ סָאד טרעה
 סָאד ;ץרַאה ןייז ןיא ןרָאװעג טַײזרַאפ זיא סָאװ ,סָאד ּוצ טּביױר ןּוא רעטּוג
 טַײזרַאפ יא סָאװ ,סָאד ןּוא" .געוו םייּב ןרָאװעג טַײזרַאפ זיא סָאװ ,רעד זיא
 טמענ ןּוא טרָאװ סָאד טרעה סָאװ ,רעד זיא סָאד ,דנַאל קיולעפ ףיוא ןרָאװעג
 ןיא לצרָאװ ןייק טינ טָאה רע יװ ױזַא רעּבָא* ;החמִׂש טימ ףיוא ףֹּכיֵּת סע

 ןדייל ןָא ןעמוק עס רָאנ יװ ןּוא ;לַײװ ַא ףיוא רָאנ רע טּבַײלּברַאפ ,ךיז
 ,סָאד ןּוא= .טלכיורטשעג ףֹּכיֵּת רע טרעוו ,טרָאװ םעד ּבילּוצ תופידר ןּוא
 סָאד טרעה סעװ ,רעד זיא סָאד ,רענרעד ןשיווצ ןרָאװעג טַײזרַאפ זיא סָאװ

 זרוריִשַע ןּופ ײרערַאנּפָא יד ןּוא טלעװ רעד ןּופ תונַאד יד ןּוא ,טרָאװ
 זיא סָאװ ,סָאד ןּוא* .קידרעּפכורפמּוא ויא סע ןּוא ,טרָאװ סָאד ןקיטשרעד

 טרָאװ סָאד טרעה סָאװ ,רעד זיא סָאד ,דרֹע רעטּוג ףיוא ןרָאװעג טַײזרַאפ
 לייט ,סױרַא טגנערּב ןּוא ,תוריּפ טגָארט ,רָאװרַאפ ,רעד ;סע טייטשרַאפ ןּוא
 .ךַאפקיסַײרד לייט ןּוא ,קיצכעז לייט ,ךַאפטרעדנוה

 -תוכלַמ סָאד :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ייז רַאפ טכַארּבעג רע טָאה לשָמ רעדנַא ןַא*
 ןייז ןיא העיר עטּוג טַײזרַאפ טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ַא ּוצ ןכילגעג זיא םִיַמָׁש

 ןּוא אנֹוׂש ןייז ןעמוקעג זיא ,ןפָאלשעג ןענעז ןשטנעמ יד תעּב ןּוא* .דלעפ
 ןוא* .ןעגנַאגעגקעװַא זיא ןּוא ,ץייוו םעד ןשיװצ ןָארג-דליװ טַײזרַאפ טָאה

 ךיז טָאה טלָאמעד ,טכּורפ ןגָארטעג ןּוא טצָארּפשעגפיױא טָאה העירז יד ןעוו
 -לעַּב םעד ןּופ טכענק יד ןעמּוקעג ןענעז" .זָארג-דליװ סָאד ןזיװַאּב ךיוא
 ןיא העיֵרז עטּוג טַײזעג טינ ּוטסָאה ,רַאה :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה ןּוא ,תיֵּבַה
 ּוצ רע טָאה" !זָארג-דליו םיא ףיוא ךיז טמענ עשזיױענַאװנופ ?דלעפ ןייד
 :טגָאועג םיא ּוצ טכענק יד ןּבָאה .ןָאטעג סָאד טָאה אנֹוׂש ַא :טגָאועג ייז
 :טנָאועג רע טָאה- ?ןּביילקפיונוצ ייז ןּוא ןייג ןלָאז רימ זַא ,רשפָא ּוטסליװ
 ךיוא ,זָארג-דליוו סָאד ןּביילקפיונוצ טעװ ריא תעַשּב ,ריא טעװ רעמָאט ,ןיינ
 יב ןעמַאווצ ןסקַאװ עדייּב ייז טוָאל* .ץייוו םעד ייז טימ ןעלצרָאװסױא
 :רעטינש יד ּוצ ןגָאז ךיא לעװ טינש ןּופ טייצ רעד ןיא ןּוא ;טייצ-טינש
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 ּוצ סע ידּכ ,ןּברַאג ןיא סע טדניּב ןּוא זָארג-דליװ סָאד םדֹוק ףיונּוצ טּביילק

 .ןײרַא רעַײש ןיימ ןיא ןייא טלמַאז ץייוו םעד רעּבָא ;ןענערּברַאפ

 סָאד :ןגָאז ּוצ יװַא ,ייז רַאפ טכַארּבעג רע טָאה -לשֶמ רעדנַא ןַא
 ןעמונעג טָאה שטנעמ ַא סָאװ ,הרעירזיטפענעז ּוצ ןכילגעג זיא םִיַמָׂש-תוכלַמ
 ,ןעמָאו עלַא ןּופ רענעלק ויא עס םַנַה ןוא* .דלעפ ןייז ןיא טַײזרַאפ ןּוא

 טרעװ ןּוא ,רעצכעטַײרק עלַא ןּופ רעטערג סע זיא ,סיוא רעּבָא סע טסקַאװ

 .ןגייווצ ענייז ןיא ןטסענ ןּוא ןעמּוק למיה ןּופ לגייפ יד זַא ,ױזַא ,םיוּב ַא
 ןכילגעג זיא םִיַמָׂש-תוכלִמ סָאד :טלייצרעד ייז רע טָאה לשֶמ רעדנַא ןַא*

 ,לעמ סָאמ יירד ןיא ןָאטעגנַײרַא ןּוא ןעמּונעג טָאה יורפ ַא סָאװ ,גייטרעיוז ּוצ

 .ןרָאװעג טרעַײזרַאפ ןצנַאגניא זיא סע ויּב
 ַא ןָא ןּוא ;קלָאפ ןרַאפ םילָשמ טימ טדערעג ַעּוׁשִי טָאה ץלַא סָאד**

 זיא עס סָאװ ןרעוו םיּוקמ לָאז סע ידּכ** .ייז ּוצ טדערעג טינ רע טָאה לשָמ

 :איבָנ םעד ךרּוד ןרָאװעג טגָאזעג
 ,םילָשמ טימ ליומ ןיימ ןענעפע לעװ ךיא

 .אןטייצרַאפ ןּופ ןשינעטער ןדער ןּוא
 ןעגנַאגעגנַײרַא ןיא ןּוא ,קלָאפ סָאד טוָאלעגּפָא רע טָאה ךָאנרעד *

 םיא ּוצ ןּבָאה ןּוא ,טנעענעג ןּבָאה טבכידימלַּת ענייז ןּוא .ןירַא זיוה ןיא
 ןוא* .דלעפ ןּופ וָארג-דליװ םעד טימ לשֶמ סָאד זדנוא רעלקרעד :טגָאזעג

 ;םָדָאְַּב רעד ויא ,העירז עטּוג יד טַײז סָאװ ,רעד :טרעפטנעעג טָאה רע
 םעד ןּופ ןיז יד ןענעז העירז עטּוג יד ןּוא ,טלעוו יד זיא דלעפ סָאד ןּוא **
 רעד ןּוא* ;ןטּוג-טינ םעד ןּופ ןיז יד ןענעז זָארג-דליװ סָאד ןּוא ;ץרוכלַמ

 רעד ויא טייצ-טינש יד ןּוא ;ןטָׂש רעד ןיא ,טַײזרַאפ סע טָאה סָאװ ,אנֹוׂש

 יװ ױזַא ,רעּבירעד ? .םיכָאלַמ ןענעז רעטינש יד ןּוא ,טלעוו רעד ןּופ ףֹוס
 טעװ יװַא ,רעייפ ןיא טנערּברַאפ ןּוא ןּבילקעגפיונּוצ טרעוו זָארג-דליו סָאד

 ענייז ןקישסױרַא טעװ םָדָאיְזִּב רעד* .טלעוװו רעד ןּופ ףֹוס םייּב ןייז סע
 ןּוא ןעגנולכיורטש עלַא תוכלַמ ןייז ןּופ ןּביילקפיונוצ ןלעװ ייז ןּוא ,םיכָאלַמ
 טעװ טרָאד ;רעיײפ ןופ ןוויֹוא םעד ןיא ןפרַאװנַײרַא יז ןּוא * ,רעּוט-טכערמּוא
 ןענייש םיִקידַצ יד ןלעװ טלָאמעד * .ןייצ ןּופ ןצירק סָאד ןּוא ןייוועג ןייז
 ,ןרעױא טָאה סָאװ ,רעד .רעטָאפ רעייז ןּופ ?רוכלַמ םעד ןיא ןּוז יד יו

 .ןרעה לָאז

 .2 ,חע םילהת א
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 ,דלעפ ןיא ןגרָאּברַאפ רצֹוא ןַא ּוצ ןכילגעג זיא םִיַמָש-תֹוכלַמ סָאד **

 ןוא רע טייג החמִׂש רַאפ ןּוא ;ןגרָאּברַאפ ןּוא ןענופעג טָאה שטנעמ ַא סָאװ

 .דלעפ סָאד טפיוק ןּוא ,טָאה רע סָאװ ,ץלַא טפיוקרַאפ
 טכוז סָאװ ,רחֹוס ַא ּוצ ןכילגעג םִיַמָׁש-תֹוכלַמ סָאד זיא רעדיװ ןּוא *

 ויא ,טרעוװ ןסיורג ןּופ לרעּפ ןייא ןענופעג טָאה רע וַא ןּוא* .לרעּפ ענייש
 טָאה ןּוא ,טַאהעג טָאה רע סָאװ ,ץלַא טפיוקרַאפ טָאה ןּוא ןעגנַאגעג רע

 .טפיוקעג יז
 טָאה ןעמ סָאװ ,ץענ ַא ּוצ ןכילגעג םִיַמָש-תוכלַמ סָאד ויא רעדיוו ןּוא

 ;םביניִמ ענעדישרַאפ טלמַאועגנַײא טָאה סָאװ ןּוא ,ןײרַא םִי ןיא ןפרָאװעג
 ןוא ,גערּב ןפיוא ןגױצעגסױרַא יז ןעמ טָאה ,ןרָאװעג לּופ ויא יז ןעוו ןּוא *

 עטכעלש יד ןּוא ,םילָּכ ןיא ןּבילקעגפיונוצ עטּוג יד ןּוא ,טצעזעגרעדינַא ךיז
 םיכָאלַמ יד .טלעוו רעד ןּופ ףֹוס םייּב ןייז סע טעװ ױזַא* .ןפרָאװעגקעװַא

 יז ןּוא* ,םביקידַצ יד ןשיװצ ןּופ םיִעָשר יד ןדײשּפָא ןּוא ןײגסױרַא ןלעו

 סָאד ןּוא ןייוועג ןייז טעװ ןטרָאד ;רעיײפ ןּופ ןוויֹוא םעד ןיא ןפרַאװנַײרַא
 .ןייצ ןּופ ןצירק

 רע ןּוא ? .ָאי :םיא ּוצ יז ןגָאז ?ןענַאטשרַאפ ץלַא סָאד ריא טָאה*!
 דימלַּת ַא ןרָאװעג זיא סָאװ ,רפֹוס רעדעי זיא רעּבירעד :טנָאזעג יז ּוצ טָאה
 ןעגנערּבסױרַא טוט סָאװ ,תיִּבַה-לעַּב ַַא וצ ןכילגעג ,םִיַמָׁש-תֹוכלַמ םעד ןּופ

 .סטלַא ןּוא סעיינ רצֹוא ןייז ןּופ

 ,םילָשמ עקיוָאד יד טקידנעעג טָאה ַעּוׁשִי זַא ,ןעועג זיא סע ןוא **

 ןגייא ןייז ןיא ןעמּוקעג זיא רע ןּוא** .ןטרָאד ןּופ ןעגנַאגעגקעװַא רע זיא
 יז ןַא ,ױזַא ,זרָסְנֹּכַה-תיֵּב רעיײז ןיא טנרעלעג ייז טָאה ןּוא ,ןירַא דנַאל
 עקיָאד יד םיא ּוצ ךיז טמענ ןענַאוונּופ :טגָאזעג ןּוא ,טשודיחעג ךיז ןּבָאה
 טסייה ןּוא ?ןוז סרעילָאטס םעד טינ סָאד זיא** ?רעדנואוו יד ןּוא המכָח
 ןּוא ,ןֹועמֶׁש ןּוא ,ףסֹוי ןּוא ,בקעַי רעדירּב ענייז ןּוא ,םִירְמ רעטּומ ןייז טינ
 טמענ ןענַאװנופ ?ודנוא טימ עלַא רעטסעווש ענייז טינ ןענעז ןּוא** ?הדּוהי
 .םיא ןיא ןרָאװעג טלכױרטשעג ןענעז יז ןּוא" ?םיא ּוצ ץלַא סָאד ךיז
 ןיז ןיא ןדייס ,רובָּכ ןָא טינ ויא איִבָנ ַא :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה ַעּוׁשִי ןּוא
 ןייק ןָאטעג טינ טרָאד טָאה רע ןּוא** .זיוה ןגייא ןייז ןיא ןּוא ,דנַאל ןגייא
 .ןּביױלגמּוא רעייז תֹמחַמ ,רעדנואוו ךַס
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 העיִדי יד טרעהעג ,ךרַארטעט רעד ,סודרּוה טָאה טייצ רענעי ןיא זי
 ןָנָחֹי זיא סָאד :רענידַאּב ענייז ּוצ טגָאועג טָאה רע ןּוא* ,ןַעּוׁשִי ןגעוו

 ןיא ןטעּברַא רעּבירעד ןּוא ,טביתַמַה-תִיַחּת ןענַאטשעגפיױא זיא רע ;ליּבטַמַה

 םיא טָאה ןּוא ,ןָנָחֹוי טּפַאכעג טָאה סודיוה םירָאװ* .תוחֹוּכ עקיזָאד יד םיא
 בייוו סָאד ,הָירֹורּוה ּבילּוצ ,ןײרַא הסיפת רעד ןיא טצעזעגנַײרַא ןּוא ןדנּוּבעג
 טינ ריד זיא סע :טגָאזעג םיא טָאה ןָנָחֹי תמחַמ* ;סּוּפיליּפ רעדּורּב ןייז ןּופ

 רע רָאנ ,ןטייט וצ םיא טַאהעג הֹעְדּב טָאה רע ןּוא? .ןּבָאה ּוצ יז טּבױלרעד
 ַא רַאפ ןטלַאהעג םיא ןנָאה ייז לייוו ,קלָאפ םעד רַאפ טַאהעג ארֹומ טָאה
 סהָידֹורּוה טָאה ,גָאטנריױנעג סעסודרּוה ןעמוקעג זיא סע תעּב רעּבָא* .איבְנ

 .ןרָאװעג ןלעפעג ןסודרוה זיא יז ןּוא ,טסעג יד רַאפ טצנַאטעג רעטכָאט

 רָאנ סָאװ ,ןּבעג ּוצ ריא ,העּובש ַא טימ טגָאזעגּוצ ריא רע טָאה רַאפרעד'
 יז טָאה ,רעטּומ ריא ןּופ טדערעגנָא קידנעייז ןּוא* .ןעגנַאלרַאפ טעװ יז
 רעד ןּוא* .ליּבטַמַה ןֶנֶחֹוי ןופ ּפָאק םעד לסיש ַא ףיוא ָאד רימ ּביג :טגָאזעג

 טָאה ,טסעג יד ןּוא תועובש ענייז ּבילוצ רעּבָא ,ןרָאװעג קירעיורט זיא ךֹלָמ

 ןּוא טקישעג טָאה רע ןּוא** .ןרעװ ןּבעגעג ריא לָאז סָאד ןַא ,ןלױפַאּב רע
 ףיוא טכַארּבעג ןעמ טָאה ּפָאק ןייז ןּוא* .הסיִפּת רעד ןיא ןְנֶחֹי טּפעקעג
 טכַארּבעג םיא טָאה יז ןּוא ,לדיימ םעד ןּבעגעג םיא טָאה'מ ןּוא ,לסיש ַא
 ןעמונעג ןּבָאה ןּוא ,טנעענעג ןּבָאה םידימלַּת ענייז ןּוא* .רעטּומ ריא ּוצ

 סע ןּבָאה ןּוא ןעגנַאגעג ןענעז ייז ןּוא ;ןעועג רֹּבקִמ םיא ןּבָאה ןּוא ,ףּוג םעד

 .ןַעּוׁשִי טלייצרעד
 ןגיוצעגקירוצ ןטרָאד ןּופ ךיז רע טָאה ,טרעהעג סָאד טָאה ַעּוׁשִי תעּב ןוא *

 ,טרעהעג סע טָאה קלָאפ סָאד זַא ןּוא .ןײלַא טרָא ןטסיװ ַא ןיא ,ףיש ַא ןיא

 יא רע תעּב ןּוא* .טופ וצ טעטש יד ןּופ ןעגנַאגעגכָאנ םיא ייז ןענעו

 ןעמּונעגנָא םיא טָאה ,ןשטנעמ ןֹומַה ןסיורג םעד ןעזעג טָאה ןּוא ןעמוקעגסױרַא
 רעד זַא ןּוא * .עקנַארק ערעייז טלייהעג טָאה רע ןּוא ,ייז ףיוא תונְמחַר ַא
 :טגָאועג ןּוא ,םידימלַ ענייז טנעענעג םיא ּוצ ןּבָאה ,ןלַאפעגּוצ ויא טנװָא
 ,םלֹוע םעד ּפָא ןָאל ;ייּברַאפ ןיוש ויא גָאט רעד ןּוא ,טסיװ זיא טרָא סָאד
 רעּבָא** .זייּפש ךיז רַאט ןפיוק ןּוא ,רעפרעד יד ןיא ןייג ןענעק ןלָאז ייז ידּכ
 .ןסע ּוצ ייז ריא טיג ;ןײגקעװַא טינ ןפרַאדַאּב יז :טגָאזעג יז ּוצ טָאה ַעּוׁשִי

 ןוא טיורּב ןּבַאל ףניפ זױלּב ָאד ןּבָאה רימ :טגָאזעג םיא ּוצ ייז ןּבָאה
 טָאה רע ןּוא * .רימ ּוצ רעהַא יז טגנערּב :טגָאועג רע טָאה* .שיפ ייווצ
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 יד ןעמּונעג טָאה רע ןּוא ;זָארג ןפיוא ןצעזרעדינַא ךיז םלֹוע םעד ןסייהעג

 םּוצ ןגיוא ענייז ןּביוהעגפיוא טָאה ןּוא ,שיפ ייווצ יד ןּוא טױרּב ןּבַאל ףניפ

 םעד ןּופ ןכָארּבעגּפָא טָאה רע ןּוא ,טכַאמעג הדכָרּב ַא טָאה ןּוא למיה
 סע ןּבָאה םידימלַּת יד ןּוא ,םידימלַּת יד ּוצ טננַאלרעד סע ןּוא טיורּב
 יז ןּוא ;טַאז רעד וצ ןסעגעג עלַא ןּבָאה יז ןּוא* .קלָאפ םעד ןּבעגעג
 עלופ ףלעװצ ,ךעלקערּב ענעּבילּבעגרעּביא יד ןּופ ןעמּונעגפיונוצ ןּבָאה

 ,ןַאמ טנוױט ףניפ םּורַא ןעוועג ןענעז ,ןסעגעג ןּבָאה סָאװ ,יד ןּוא** .ּברעק
 .רעדניק ןּוא רעּבײװ ץּוחַא

 ,ףיש רעד ןיא ןײגּוצנַײרַא םידימלַּת יד ןלױפַאּב ףֹּכיֵּת טָאה רע ןּוא

 רע זויּב ,טײז רערעדנַא רעד ףױא םיא רַאפ רעירפ ןרָאפרעּבירַא ןּוא

 סָאד טקישעגקעװַא טָאה רע יװ םעדכָאנ ןּוא* .קלָאפ סָאד ןוָאלּפָא טעװ

 ;ןייז ּוצ לֵלַּפתִמ ידּכ ,גרַאּב םעד ףיוא ןעגנַאגעגפױרַא ןײלַא רע זיא ,קלָאפ
 ןּוא?* .ןײלַא רענייא ןעוועג ןטרָאד רע זיא ,ןלַאפעגּוצ זיא טנוװָא רעד זַא ןּוא

 ,טרעדַײלשעג יז ןּבָאה סעילַאװכ יד ןּוא ,םִי ןטימ ןיא ןעוועג ןיוש זיא ףיש יד
 ךַאװטכַאנ רעטרעפ רעד ןיא ןּוא** .ןגעקטנַא ריא ןעוועג זיא טניװ רעד לייוו
 םיא ןּבָאה םידימלַּת יד יװ ןּוא** .םִי ןפיוא קידנעייג ,ייז ּוצ ןעמוקעג רע זיא

 ןוא !חּור א זיא'ס :טגָאזעג ןּוא ,ןקָארשרעד ךיז יז ןּבָאה ,םִי ןפיוא ןייג ןעזעג

 ּוצ ןפּורעגּפָא ַעּוׁשִי ךיז טָאה ףֹּכיֵּת ןּוא* .דחַּפ רַאפ ןגירשעצ ךיז ןּבָאה יז
 .ארֹומ ןייק טינ טָאה ;ךיא ןיּב סָאד ,טקרַאטשעג טייז :טגָאזעג ןּוא ,ייז

 לעפַאּב ,סע טסיּב ּוד ּביױא ,רַאה :טרעפטנעעג םיא טָאה סּורטעּפ ןּוא ?*

 ןוא !םּוק :טגָאעג רע טָאה" .רעסַאװ ןרעּביא ריד ּוצ ןעמּוק ּוצ רימ
 ּוצ רעסַאװ ןרעּביא ןעגנַאגעג יא ןּוא ,ףיש רעד ןּופ סױרַא זיא סּורטעּפ
 ,קרַאטש זיא טניװ רעד זַא ,ןעועג טָאה רע ןעװ רעּבָא* .ןַעּוׁשִי ּוצ ןעמוק

 רע טָאה ,ןעקניז ּוצ ןּבױהעגנָא טָאה רע יװ ןּוא ;ןעמוקַאּב ארֹומ רע טָאה
 ןייז טקערטשעגסיוא ףּכיֵּת טָאה ַעּוׁשִי ןּוא * !ךימ עװעטַאר ,רַאה :ןגירשעגסיוא
 ,רעקיּבולג-ןיילק ּוד ָא :טגָאזעג םיא ּוצ ןּוא ,טּפַאכעגנָא םיא טָאה ןּוא ,טנַאה
 ,ףיש רעד ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא ןענעז יז יװ ןּוא* ?טלפייווצעג ּוטסָאה יאַמלַה
 ,ףיש רעד ןיא ןעוועג ןענעז סָאװ ,יד ןּוא* .טליטשעג טניװ רעד ךיז טָאה
 !םיִהֹלֲא-ְןֶּב רעד טסיּב ּוד ,רָאװרַאפ :טגָאזעג ןּוא ,םיא ּוצ טקּוּבעג ךיז ןּבָאה

 .רֵסיֶנג דנַאל םּוצ ןעמּוקעג ןענעז ןּוא ,ןרָאפעגרעּבירַא ןענעז יז ןּוא
 יז ןּבָאה ,טנעקרעד םיא ןּבָאה טרָא םענעי ןּופ ןשטנעמ יד רָאנ יװ ןּוא *



 16 ,וט--36 ,די איממ 34

 טכַארּבעג םיא ּוצ ןּבָאה ןּוא ,טנגעג רעקימּורַא רעצנַאג רעד ןיא טקישעג
 לָאז רע זַא ,ןטעּבעג םיא ןּבָאה יז ןּוא* ;קנַארק ןעװעג ןענעז סָאװ ,עלַא

 םיא ןּבָאה סָאװ ,עלַא ןּוא ;דֶגֶּב ןייז ןּופ ?רופנַּכ יד ןרירנָא זיולּב ןזָאל יז

 .ןרָאװעג טנוזעג ןענעז ,טרירעגנָא
 ,םִיַלָשּורי ןּופ םירפֹוס ןּוא םישּורּפ ןעמוקעג ןַעּוׁשִי ּוצ ןענעז טלָאמעד ןוג

 רעד ףיוא רבֹוע םידימלַּת ענייד ןענעז סָאװרַאפ? :טגָאזעג ןּבָאה ןּוא

 ןסע יז תעּב ,םִיַדי-תַליִטְנ ןייק טינ ןכַאמ ייז םירָאװ ?םינקז יד ןּופ הרֹוסמ
 ךיוא ריא טנעז יאַמְלַה :טגָאזעג יז ּוצ ןּוא ,טרעפטנעעג טָאה רע ןּוא* .טיױרּב

 ביג :טגָאזעג טָאה טָאג םירָאװ* ?ןיִד רעייא ּבילוצ טָאּבעג סטָאג ףיוא רבֹוע
 ,רעטָאפ טלעש סָאװ ,רעד ןּוא ,רעטּומ ןייד ןּוא רעטָאפ ןייד דדובָּכ ּפָא
 טגָאז עס רעװ :טגָאז ריא רעּבָא* .*ןרעװ טייטעג ןטייט לָאז ,רעטּומ רעדָא
 טנָאקעג טסטלָאװ ּוד סָאװ ,סָאד זיא ןּבױק ַא :רעטּומ רעדָא ,רעטָאפ ןייז ּוצ

 ,רעטָאפ ןייז ןרעּפכַא ּוצ ביוחמ טינ רעמ ויא רעד ,רימ ןּופ ןּבָאה האָנַה
 ּבילוצ טרָאװ סטָאג ןעועג לטַבמ ריא טָאה טימרעד ןּוא" .רעטּומ רעדָא
 תעּב ,טגָאועג תואיִבֹנ ךייא ףיוא הָיעַשי טָאה טּוג !םיפנֹוח ריא' .ןיִד רעיא

 :טגָאועג טָאה רע
 ,ןּפיל ענייז טימ 'דובָּכ פא רימ טיג קלָאפ עקיזָאד סָאד *

 ;רימ ןּופ טייוו זיא ץרַאה ןייז רעּבָא

 ,ןעניד ךימ יז ןעּוט טסיזמוא ןּוא
 ,בןשטנעמ ןּופ תווצִמ עטרוַחעגנַײא ןענרעל טימ

 :טנָאזעג ייז ּוצ טָאה ןּוא ,קלָאפ סָאד ןפּורעג ךיז ּוצ טָאה רע ןּוא
 םעד אמַטמ זיא ,ליומ ןיא ןײרַא טייג סָאװ ,סָאד טינ': :טיײטשרַאפ ןּוא ,טרעה

 םעד אמַטמ ןיא סָאד-טָא ,ליומ ןּופ סױרַא טמוק סָאװ ,סָאד טרעיינ ,ןשטנעמ
 :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה ןּוא ,םידימלַּת יד טנעענעג ןּבָאה טלָאמעד = .ןשטנעמ
 סָאד ןּבָאה יז ןעװ ,ןפָארטעג טליפעג ךיז ןּבָאה םישּורּפ יד זַא ,ּוטסײװ
 ןיימ סָאװ ,ץנַאלפ עדעי :טגָאזעג ןּוא ,טרעפטנעעג טָאה רע רעּבָא* ?טרעהעג
 טזָאל * .ןרעװ טלצרָאװעגסױא טעװ ,טצנַאלפעג טינ טָאה למיה ןיא רעטָאפ
 טריפ רעדנילּב ַא ּבױא ןּוא .עדנילּב ןופ רעריפ עדנילּב ןענעז ייז ;ןייג ייז
 ,טרעפטנעעג סּורטעּפ טָאה * .ּבּורג ַא ןיא ןײרַא עדייּב יז ןלַאפ ,ןדנילּב ַא
 טָאה :טגָאזעג טָאה רע ןּוא* .לשֶמ סָאד ודנוא דַײשַאּב :טגָאזעג םיא ּוצ ןּוא

 ,13 ,טכ היעשי ב .17 ,אכ ;|12 ,בכ תֹומׁש א
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 טמּוק סָאװ ,ץלַא ןַא ,טינ ריא טייטשרַאפ" !לכָׂש ןייק טינ ץלַא ךָאנ ריא
 ?אסיִּכַה-תיֵּב ןיא ןפרָאװעגסױרַא טרעוו ןּוא ,ןגָאמ ןיא טייג ,ןײרַא ליומ ןיא
 טכַאמ סָאד ןּוא ,ןצרַאה ןּופ טמּוק ,ליומ ןּופ סױרַא טייג סָאװ ,סָאד רעּבָא *

 ,זרובָׁשחַמ עוייּב סױרַא ןעמּוק ןצרַאה ןּופ םירָאװ-* .ןשטנעמ םעד אֵמַטמ

 ןיא סָאד טָא" .גנורעטסעל ןּוא ,תודָע עשלַאפ ,הבנג ,תונז ,ףואיִנ ,החיִצר
 םעד אֹמַטמ טינ זיא םִיַדי-תַליִטנ ַא ןָא ןסע וצ רעּבָא ;ןשטנעמ םעד אֵמַטמ

 .ןשטנעמ
 יד ןיא ןעמּוקעג זיא ןּוא ,ןטרָאד ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא זיא ַעּוׁשִי ןּוא?!

 ןופ ןעמּוקעגסױרַא יורפ עשינענּכ ַא זיא טָא ןּוא* .ןֹודיִצ ןּוא רֹוצ ןּופ ןטנַאק

 !-דוָדְדָּב ,רַאה ,רימ ףיוא תונָמחַר ּבָאה :ןגירשעג טָאה ןּוא ,ןקרַאמעג ענעי
 טָאה רע רעּבָא** .טסייג ןוייּב ַא ןּופ טגָאלּפעג רעטיּב טרעװ רעטכָאט ןיימ
 ןוא ,טנעענעג ןּבָאה םידימלַּת ענייז ןּוא .טרָאװ ןייק טרעפטנעעג טינ ריא
 טָאה רע רעּבָא"* .ךָאנ זדנוא טיירש יז לייוו ,קעװַא יז קיש :ןטעּבעג םיא
 ענעריולרַאפ יד ּוצ ןרָאװעג טקישעג רָאנ ןיּב ךיא :טגָאזעג ןּוא ,טרעפטנעעג

 טקוּבעג ךיז טָאה ןּוא ,טנעענעג טָאה יז רעּבָא** .לאָרׂשְי תיֵּב םעד ןּופ ףָאש
 ןוא ,טרעפטנעעג טָאה רע ןּוא* !רימ ףלעה ,רַאה :טגָאזעג ןּוא ,םיא רַאפ

 סע ןּוא רעדניק יד ןּופ טיורּב סָאד ןעמענ ּוצ טכער טינ זיא סע :טגָאזעג

 ןסע טניה יד ךיוא ;רַאה ,ָאי :טגָאועג טָאה יז רעּבָא* .טניה יד רַאפ ןפרַאװ
 טלָאמעד * .ןרַאה ערעייז ןּופ שיט םעד ןּופ ּפָארַא ןלַאפ סָאװ ,ךעלקערּב יד

 !הנּומָא ןייד זיא סיורג ,השֶא ָא :טגָאזעג ריא ּוצ ןּוא ,טרעפטנעעג ַעּוׁשִי טָאה
 ןרָאװעג טלייהעג ויא רעטכָאט ריא ןּוא .טסליו ּוד יװ ױזַא ןייז ריד לָאז

 .העָש רענעי ןיא
 טרעטנענרעד ךיז טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגקעװַא ןטרָאד ןּופ זיא ַעּוׁשִי ןּוא **

 ךיז טָאה ןּוא ,גרַאּב םעד ףיוא ןעגנַאגעגפױרַא זיא רע ןּוא ;לילָג ןּופ םִי םּוצ
 ןֹומַה רעסיױרג ַא ןעמּוקעג םיא ּוצ זיא טָא ןּוא* .טצעזעגרעדינַא ןטרָאד
 ןוא ,עטמומעג ,עמּוטש ,עדנילּב ,עמָאל ךיז טימ טַאהעג טָאה סָאװ ,ןשטנעמ

 טָאה רע ןּוא ,סיפ ענייז רַאפ טגײלעגרעדינַא ייז ןּבָאה יז ןּוא ,ערעדנַא ךַס ַא
 ןעזעג ןּבָאה יז תעּב ,טשודיִחעג ךיז טָאה קלָאפ סָאד ןַא ,יױװַא*! ,טלייהעג יז
 ;ןעז עדנילּב יד ןּוא ,ןייג עמָאל יד ,טנוזעג עטמּומעג יד ,ןדער עמּוטש יד
 .לאָרׂשְי ןּופ טָאג םעד טּבױלעג ןּבָאה יז ןּוא

 ןיא סע :טגָאזעג ןּוא ,םידימלַּת ענייז ןפּורעג ךיז ּוצ טָאה ַעּוׁשִי ןּוא
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 ןּוא ,געט יירד ןיוש רימ טימ ןענעז ייז םירָאװ ,קלָאפ ןפיוא תונָמחַר ַא רימ

 רעמָאט ,קירעגנּוה ןקישקעװַא טינ יז לי ךיא ןּוא ;ןסע ּוצ סָאװ טינ ןּבָאה
 ןענַאװ ןּופ :טנָאזעג םיא ּוצ םידימלַּת יד ןּבָאה* .געו ןפיוא ןשְֶלַח יז ןלעװ
 ןסיורג ַאזַא ןקיטעז ּוצ ידּכ ,רּבדִמ רעד ןיא טיורּב ליפוזַא ןעמענ רימ ןלָאז

 :ײז ןגָאז ?ריא טָאה טיודּב ןּבַאל לפיוו :טגָאזעג ייז ּוצ ַעּוׁשִי טָאה** ?םלֹוע
 ךיז םלֹוע םעד ןסייהעג טָאה רע ןּוא* .ךעלשיפ עניילק עכעלטע ןּוא ,ןּביו

 ,שיפ יד ןּוא טיורּב ןּביז יד ןעמּונעג טָאה ןּוא* ,דרע רעד ףיוא ןצעזרעדינַא
 ,ןכָארּבעגרעּביא יז רע טָאה ,טכַאמעג הכָרּב ַא טָאה רע יװ םעדכָאנ ןּוא

 ןּבָאה יז ןּוא* .קלָאפ םעד םידימלַּת יד ןּוא ,םידימלַּת יד טגנַאלרעד ןּוא

 יד ןּופ ןּבילקעגפיונוצ ןּכָאה ייז ןּוא ;ןרָאװעג טַאז ןענעז ןּוא ןסעגעג עלַא

 ןּבָאה סָאװ ,יד ןּוא* .ברעק עלופ ןּבז ,ךעלקערּב ענעּבילּבעגרעּביא

 ןוא" .רעדניק ןּוא רעּבייװ ץּוחַא ,ןַאמ טנוױט ריפ ןעוועג ןענעז ,ןסעגעגי
 ןוא ,ףיש ַא ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא זיא ןּוא ,קלָאפ סָאד טוָאלעגּפָא טָאה רע

 .ןֹודָגֶמ ןּופ ןקרַאמעג יד ןיא ןעמּוקעג זיא
 ,ןוואּורּפ ּוצ םיא ידּכ ןּוא ,טנעענעג ןּבָאה םיקודצ ןּוא םישורּפ יד ןּוא ג

 .למיה ןּופ ןכייצ ַא ןוייוו ייז לָאז רע זַא ,םיא ןּופ טגנַאלרַאפ יז ןּבָאה
 טעװ עס :ריא טגָאז טנוװָא ןיא :טגָאזעג יז ּוצ ןּוא ,טרעפטנעעג טָאה רע רעּבָאי
 טנייה :ירפ רעד ןיא ןּוא* .טױר ויא למיה רעד לייוו ,רעטעװ ןייש ַא ןייז
 סָאד .טנקלָאװרַאפ ןּוא טור זיא למיה רעד לייוו ,קידמערוטש ןייז טעװ

 יד ןופ סנכייצ יד טינ רעּבָא ,ןשטַײט ּוצ יװ ריא טסייוו למיה ןּופ ןעזסיוא
 םיא טעוו'ס ןּוא ,ןכייצ ַא טרעגַאּב רֹוד רעקידּפַאֹונ ןּוא רעטכעלש ַא* .ןטייצ
 טָאה רע ןּוא .ןהָנֹוי ןּופ ןכייצ םעד ןדייס ,ןרעוװ ןּבעגעג טינ ןכייצ םּוׁש ןייק

 .ןעגנַאגעגקעװַא זיא ןּוא טזָאלרַאפ ייז

 ,םַי טז רערעדנַא רעד ףיוא ןעמּוקעג ןענעז םידימלַּת יד תעּב ןּוא *
 טיג :טגָאועג ייז ּוצ טָאה ַעּוׁשִי ןוא* .טיורּב ןעמענּוצטימ ןסעגרַאפ יז ןּבָאה
 ןוא" .םביקודצ ןּוא םישורּפ יד ןּופ גייטרעיוז םעד רַאפ ךיז טיה ןּוא ,גנּוטכַא
 .טיורּב ןייק ןעמונעגטימ טינ ןּבָאה רימ :טגָאזעג ןּוא ,טרעּפמַאעג ךיז ןּבָאה ייז
 סָאװ ,עקיּבױלגײלק ריא ָא :טגָאזעג ןּוא ,טקרעמַאּב סָאד טָאה ַעּושי ןוא *

 ריא טײטשרַאפ יצ' !?טױױּב ןייק טינ טָאה ריא סָאװ ,ךייא ריא טרעּפמַא
 ןּוא ,טנזיױט ףניפ יד רַאפ טיורּב ףניפ יד טינ ריא טקנעדעג ןּוא ,טינ ץלַא ךָאנ

 ריפ יד רַאפ טיורּב ןּביז יד טינ ךיוא!" ?ןעמּונעגפיונוצ טָאה ריא ּברעק לפיוו
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 ריא סָאװ ,סע טמּוק יװ'* ?ןעמּונעגפיױנוצ טָאה ריא ּברעק לפיוו ןּוא ,טנוױט
 זַא טרעיינ ,טױרּב ןגעװ טינ טדערעג ךייא ּוצ ּבָאה ךיא ןַא ,טינ טייטשרַאפ
 טלָאמעד * .םיקודצ ןּוא םישּורּפ יד ןּופ גייטרעיוז ןרַאפ ןטיה ךיז טלָאז ריא

 גייטרעיוז ןרַאפ ןטיה ךיז ןסייהעג טינ יז טָאה רע וַא ,ןענַאטשרַאפ יז ןּבָאה

 .םיקודצ ןּוא םישּורּפ יד ןּופ גנונרעל רעד רַאפ טרעיינ ,טיורּב ןּופ

 ,סוּפיליפ ןּופ הירָסיֵק ןּופ טיּבעג םעד ןיא ןעמוקעג זיא ַעּוׁשִי תעּב ןּוא *
 ?םָדָאְרִּב רעד ויא ,ןשטנעמ יד ןגָאז ,רעװ :םידימלַּת ענייז טגערפעג רע טָאה

 ןוא ;ּוהָיְלֲא ,ערעדנַא ;ליּבטַמַה ןֶנָחֹי ,ןגָאז לייט :טגָאזעג ןּבָאה יז ןּוא !!

 :יז וצ רע טגָאז* .םיאיִבנ יד ןּופ רענייא רעדָא ,ּוהָימרִי ,רעדיו ערעדנַא
 :טרעפטנעעג סורטעּפ ןֹועמִש טָאה:* ?ךיא ןיּב ,ריא טגָאז רעװ ,רעּבָא ריא

 טָאה ַעּוׁשִי ןּוא 7 .טָאג ןקידעּבעל םעד ןּופ ןּוז רעד ,זֵריִׁשָמ רעד טסיּב ּוד
 םירָאװ !הָנֹוי-רַּב ןֹועמִׁש ,ריד זיא ליואוו :טגָאועג םיא ּוצ ןּוא ,טרעפטנעעג

 .למיה ןיא רעטָאפ ןיימ טרעיינ ,טקעלּפטנַא סָאד ריד טָאה םָדֹו"רׂשַּב ןייק טינ
 לעװ ולעפ ןקיזָאד םעד ףיוא ןּוא ,סורטעּפ טסיּב ּוד זַא ,ריד גָאז ךיא ןּוא *

 .ןייז רבֹוג טינ יז ןלעװ לֹואש ןּופ ןרעוט יד ןּוא ,הרליהק ןיימ ןעיוּב ךיא

 ּוד סָאװ ןּוא ,םִיַמָׂש-תֹוכלַמ םעד ןּופ ןעלסילש יד ןּבעג ריד לעװ ךיא ןּוא
 טסעוו ּוד סָאװ ןּוא ;למיה ןיא טרסַאעג ןייז טעװ ,דרע רעד ףיוא ןרסַא טסעוװ

 רע טָאה ךָאנרעד* .למיה ןיא -רּתּומ ןייז טעװ ,דרע רעד ףיוא ןייז ריִּתַמ
 .ַחיִׁשָמ רעד זיא רע זַא ,ןלייצרעד טינ םענייק ןלָאז ייז ,םידימלַּת יד ןלױפַאּב

 זַא ,םידימלַּת ענייז ןוייוו ּוצ ןּבױהעגנָא ַעּוׁשִי טָאה ןָא טלָאמעד ןופ*

 ןּוא םינֲהֹּכ-ישָאר ןּוא םינקז יד ןּופ ךַס ַא ןדייל ןּוא ,םִיַלָשּורי ןייק ןייג וומ רע
 ןּוא? ,ןייטשפיוא רעדיו גָאט ןטירד םעד ףיוא ןּוא ,ןרעװ טייטעג ןּוא ,םירפֹוס

 ,ןרסּומ ּוצ םיא ןּבױהעגנָא טָאה ןּוא ,טייז ַא ןָא ןעמונעג םיא טָאה סורטעּפ
 רע רעּבָא * .ןעשעג טינ לָאמנייק ריד לָאז סניװַא !רַאה ,הֹליִלָחודסַח :ןגָאז ןּוא
 ּוד !ןטָׂש ,רימ ןּופ ּפָא רעק :ןסורטעּפ ּוצ טגָאזעג ןּוא ,טיירדעגסיוא ךיז טָאה

 ,טָאג ְךייֵׁש ויא סָאװ ,טינ טרַא ךיד םירָאװ ;גנולכיורטש ַא רימ רַאפ טסיּב
 .ןשטנעמ ְךייַׁש ויא סָאװ ,סָאד טרעיינ

 ,ןײגכָאנ רימ רעוװ ליוװ :םידימלַּת ענייז וצ טגָאזעג ַעּוׁשִי טָאה ךָאנרעד **
 רימ ןּוא ,בָלצ ןייז ךיז ףיוא ןעמענ ןּוא ,ןענעקיילרַאפ ןײלַא ךיז רע לָאז

 ;ןרילרַאפ סע טעװ ,ןּבעל ןייז ןייז ליִצַמ ליו עס רעװ םירָאװ=* .ןײגכָאנ
 .ןעניפעג סע טעװ ,ןגעװטענַײמ ןּופ ןּבעל ןייז ןרילרַאפ טעװ עס רעװ ןּוא
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 עצנַאג יד ןעניועג לָאז רע ןעוו ,שטנעמ רעד טָאה ןצונ רעסָאװ םירָאװ **

 שטנעמ ַא ןָאק זיילסיוא ןַא רַאפ סָאװ רעדָא ?ןּבעל ןייז ןרילרַאפ ןּוא ,טלעוו
 ןופ טכַארּפ רעד ןיא ןעמוק טעװ םָדָאְדִּב רעד םירָאװ** ?ןּבעל ןייז רַאפ ןּבעג
 ןדעי ןטלעגרַאפ רע טעװ טלָאמעד ןּוא ,םיכָאלַמ ענייז טימ רעטָאפ ןייז

 עכעלטע ןַארַאפ ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ * .םיִׂשֹעַמ ענייז ךָאנ טול םענייא

 ויּב ,טיוט ןּופ םעַט םעד ןכוזרַאפ טינ ןלעװ סָאװ ,ָאד ןעייטש סָאװ ,יד ןּופ

 .תֹוכלַמ ןייז ןיא ןעמוק םֶדָאְדִּב םעד ןעז ןלעװ ייז

 ןּוא ,ןסורטעּפ ןעמּונעג ךיז טימ ַעּוׁשִי טָאה רעטעּפש געט סקעז ןּוא ֹי
 ַא ףיוא טכַארּבעגפױרַא ןײלַא יז טָאה ןּוא ,רעדּורּב ןייז ןְנָחֹוי ןּוא ,ןבקעי

 טָאה םיִנָּפ ןייז ןּוא ,ןרָאװעג טרעדנערַאפ ייז רַאפ זיא רע ןּוא? .גרַאּב ןכיוה

 .טכיל סָאד יװ סייוװ ןרָאװעג ןענעז םישּוּבלַמ ענייז ןּוא ,ןּוז יד יו טניישעג
 טדערעג ןּבָאה ןּוא ,טקעלּטטנַא יז ּוצ ךיז ןּבָאה ּוהָיְלֲא ןוא השֹמ ,עז ןּוא *
 ,רַאה :ןַעּוׁשִי ּוצ טגָאועג ןּוא ,ןפורעגּפָא ךיז טָאה סּורטעּפ ןּוא* .םיא טימ

 ןכַאמ ָאד ךיא לעװ ,טסליװ ּוד ּבױא ;ןייז ּוצ ָאד ודנּוא רַאפ טּוג זיא סע

 .ןּוהָיְלֲא רַאפ סנייא ןּוא ,ןהשֹמ רַאפ סנייא ,ריד רַאפ סנייא ,ךעלדייּב יירד
 ;טנטָאשרַאפ יז ןקלָאװ רעקיטכיל ַא טָאה ,טדערעג ךָאנ טָאה רע תעַשּב ןּוא *

 רעטּבילַאּב ןיימ יא סָאד :טגָאזעג טָאה סױרַא ןקלָאװ םעד ןּופ לֹוק ַא ןּוא
 םידימלַּת יד וַא ןּוא" .ןרעה ריא טלָאז םיא ;ןלעפעגלױאוו רימ זיא סָאװ ,ןּז

 קרַאטש ןּבָאה ןּוא ,םינָּפ רעייז ףיוא ןלַאפעג יז ןענעז ,טרעהעג סָאד ןּבָאה

 :טנָאועג ןּוא ,טרירעגנָא ייז טָאה ןּוא טנעענעג טָאה ַעּוׁשִי ןּוא' .טַאהעג ארֹומ
 ערעייז ןּביוהעגפיוא ןּבָאה ייז זַא ןּוא* .ארֹומ ןייק טינ טָאה ןּוא ,ףיוא טייטש

 .ןײלַא ןַעּוׁשִי ץּוחַא ,ןעזעג טינ םענייק ייז ןּבָאה ,ןגיוא
 ַעּוׁשְי יז טָאה ,גרַאּב טעד ןּופ טרעדינעגּפָארַא ןּבָאה ייז ןעו ןּוא*

 טעװ םָדָאְדִּב רעד ויּב ,גנואעז רעד ןּופ טינ םענייק טלייצרעד :ןלױפַאּב
 סָאװרַאפ :טגערפעג םיא ןּבָאה םידימלַּת ענייז ןּוא ** .םיִתָמַה-תַיְחַּת ןייטשפיוא
 ,טרעפטנעעג טָאה רע ןּוא * ?ןעמוק ּוהָיְלֲא ףרַאד טשרעוצ זַא ,םירפֹוס יד ןגָאז

 רעּבָא!? ;ןטכירפיוא ץלַא רעדיװ ןּוא ,ןעמּוק ּוהָיְלֲא טעװ יאדוַוַא :טגָאזעג ןוא
 ,טנעקרעד טינ םיא ןּבָאה יז ןּוא ,ןעמוקעג ןיוש זיא ּוהָיְלָא זַא ,ךייא גָאז ךיא
 טעװ יװַא טקנוּפ .טלָאװעג ןּבָאה ייז סָאװ ,ןָאטעג םיא טימ ןּבָאה טרעיינ
 ,ןענַאטשרַאפ םידימלַּת יד ןּבָאה טלָאמעד :* .ייז ןּופ ןדייל ךיוא םָדָאְוִּב רעד

 .ליִּבטַמַה ןֶנֶחֹי ןופ טדערעג יז ּוצ טָאה רע וַא
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 ַא טנעענעג םיא ּוצ טָאה ,קלָאפ םּוצ ןעמוקעג ןענעז ייז תעּב ןּוא !+
 ,רַאה :טגָאזעג ןּוא ,ינק יד ףױא ןלַאפעג םיא רַאפ ויא סָאװ ,שטנעמ
 טדייל ןּוא ,-לפֹונ-הלֹוח ַא ויא רע םירָאװ ,ןּוז ןיימ ףיוא ךיד םערַאּברעד

 רעסַאװ ןיא לָאמ ְךֵס ַא ןּוא ,רעייפ ןיא רע טלַאפ לָאמ ךֵס ַא ןּוא ;קרַאטש
 םיא ןּבָאה ייז ןּוא ,םידימלַּת ענייד ּוצ טכַארּבעג םיא ּבָאה ךיא ןּוא * .ןײרַא

 ןוא רעקיּבױלגמוא ָא :טרעפטנעעג טָאה ַעּוׁשִי ןּוא* .ןלייה טנָאקעג טינ

 ךָאנ גנַאל יװ ?ךייא טימ ןייז ךיא לָאז ךָאנ גנַאל יװ ,רֹוד רעטמּורקרַאפ
 טָאה ַעּוׁשִי ןּוא* .רימ ּוצ רעהַא םיא טגנערּב ?ןגָארטרַאפ ךייא ךיא לָאז

 סָאד ןּוא ,סױרַא םיא ןּופ ויא טסייג רעזייּב רעד ןּוא ,ןגירשעגנָא םיא ףיוא
 .העָש רענעי ןיא ןרָאװעג טלייהעג זיא לגנַיי

 ןעוועג ןענעז יז תעּב ,ןַעּוׁשִי ּוצ םידימלַּת יד טנעענעג ןּבָאה טלָאמעד '*

 ?ןּבַײרטסױרַא טנָאקעג טינ םיא רימ ןּבָאה סָאװרַאפ :טגָאזעג ןּבָאה ןּוא ,ןײלַא

 ,רָאװרַאפ םירָאװ .הנּומָא ןייק טינ טָאה ריא תמחַמ :טגָאזעג יז ּוצ רע טָאה*
 לדנרעק ַא יװ סיורג ױזַא הדנּומָא טַאהעג טלָאװ ריא ּבױא ,ךייא גָאז ךיא
 גָארט :גרַאּב ןקיזָאד םעד ּוצ ןגָאז טנָאקעג ריא טלָאװ ,העירז-טפענעז ןּופ

 ןייק ןּוא ;ןגָארטעגרעּבירַא ךיז טלָאװ רע ןּוא ,ןיהַא ןענַאד ןּופ רעּבירַא ךיד

 רעּבָא ןיִמ רעקיזָאד רעד* .ךעלגעממּוא ןעוועג טינ ךייא רַאפ טלָאװ ךַאז

 ,ןטסַאפ ןּוא ןָאט הֹליִפּת ךרוד ןדייס ,סױרַא טינ טייג

 יז ּוצ ַעּוׁשִי טָאה ,לילָג ןיא ןטלַאהעגפיוא ךיז ןּבָאה ייז תעַשּב ןּוא *
 ,ןשטנעמ ןּופ טנעה יד ןיא ןרעװ טרעפטנעעגרעּביא טעװ םָדָאיְוִּב רעד :טגָאזעג
 -תַיחּת ןייטשפיוא רע טעװ גָאט ןטירד םעד ןּוא ,ןטייט םיא ןלעװ ייז ןּוא *

 .ןעוועג רעַצמ קרַאטש ךיז ןּבָאה ייז ןּוא ;םיתָמה

 ןּופ רענָאמנַײא יד ןענעז ,םבּוחַנ-רַפֹּכ ןייק ןעמּוקעג ןענעז ייז זַא ןּוא !
 טינ טלָאצ :טגָאועג ןּבָאה ןּוא ,ןסורטעּפ ּוצ ןעגנַאגעגוצ לֹקָשַה-תיִצחַמ םעד
 יא רע ןעװ ןּוא .ָאי :טגָאועג רע טָאה"* ?לקְשַה-תיִצחַמ םעד יּבַר רעיא
 סָאװ :ןגָאז ּוצ יװַא ,טדערעג םיא ּוצ םדֹוק ַעּוׁשִי טָאה ,זיױה ןיא ןעמוקעגנַײרַא
 רעדָא ,סָכָמ יז ןעמענ ןעמעוו ןּופ ,דרע רעד ןּופ םיכָלמ יד ?ןֹועמִש ,ּוטסניימ
 ןּופ :טגָאזעג טָאה רע זַא ןּוא* !?עדמערפ ןּופ רעדָא ,ןיז ערעייז ןּופ ?סֵמ
 ידּכ רעּבָא* .יירפ ןיז יד ןענעז ױזַא :טגָאזעג םיא .ּוצ: ַעּושִי טָאה ,עדמערפ
 ,עקטנעוו ַא ףרַאװרַאפ ןּוא ,םִי םּוצ יג ,ייז רַאפ לושכיִמ ןייק ןייז טינ ןלָאז רימ
 ןענעפע טסעוו ּוד זַא ןּוא ,ןעמּוקסױרַא טעװ סָאװ ,שיפ ןטשרע םעד םענ ןּוא
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 רימ רַאפ ייז םיא ּביג ןּוא ,םענ םעד ;לקָש ַא ןעניפעג וטסעװ ,ליומ ןייז
 .ריד רַאפ ןּוא

 ןּבָאה ןּוא ,ןַעּושְי ּוצ טנעענעג םידימלַּת יד ןּבָאה טייצ רענעי ןיא הי
 ?םִיַמָׁש-תוכלַמ םעד ןיא רעטסערג רעד ךעלטנגייא ויא רעװ :טגָאזעג

 ןשיװצ טלעטשעגקעװַא סע טָאה ןּוא ,דניק ַא ןפורעג ךיז ּוצ טָאה רע ןּוא*

 ןוא ןָאט הבּושּת טעװ ריא ןדייס ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ :טגָאזעג ןּוא* ,ייז

 ,ןֵכֹּב* .םִיַמָׁש-תוכלַמ םעד ןיא ןעמיקנַײרַא טינ ריא טעװ ,רעדניק יװ ןרעוו

 רעטסערג רעד ויא ,דניק עקיזָאד סָאד יװ ןקירעדינרעד ךיז טעװ סָאװ ,רעד
 ןיימ ןיא דניק ַאזַא ןעמענפיוא טעװ סָאװ ,רעד ןּוא* .םִיַמָש-תֹוכלַמ םעד ןיא

 םענייא ןעלכיורטש ןכַאמ טעװ סָאװ ,רעד רעּבָא" ;ףױא ךימ טמענ ,ןעמָאנ
 רעסעּב טלָאװ םעד רַאפ ,רימ ןיא ןּבױלג סָאװ ,עניילק עקיזָאד יד ןּופ
 ,ןדלַאה ןייז ףיוא ןרָאװעג ןעגנָאהעגנָא טלָאװ ןייטשלִימ רעסיורג ַא זַא ,ןעוװעג

 .םִי ןּופ שינעפיט רעד ןיא ןרָאװעג ןעקנורטרעד טלָאװ רע ןּוא

 ייוו-- ןעמוק ןוומ יז םַגַה ןּוא !ןעגנולכיורטש תֹמחַמ טלעװ רעד ּוצ ייוו'
 ּביוא ןּוא* !ןעמּוק טּוט גנּולכיורטש יד ןעמעוװ ךרּוד ,ןשטנעמ םעד ּוצ רעּבָא

 ףרַאװ ןּוא ּפָא םיא קַאה ,ןעלכיורטש ךיד טכַאמ סּופ ןייד רעדָא ,טנַאה ןייד

 ,טמּומעג ןּבעל ןיא ןעמוקוצנַײרַא ריד רַאפ רעסעּב זיא סע ;ריד ןּופ קעװַא םיא
 ןפרָאװעגנַײרַא ןּוא סיפ ייווצ ןּוא טנעה ייווצ ןּבָאה ּוצ רעדייא ,םָאל רעדָא

 סייר ,ןעלכיורטש ךיד טכַאמ גיוא ןייד בוא ןּוא" .רעייפ ןקיּביײא ןיא ןרעוו

 ריד רַאפ רעסעּב יא סע ;ריד ןּופ קעװַא סע ףרַאװ ןּוא סױרַא סע
 ןּוא ןגױא ייװצ ןּבָאה ּוצ רעדייא ,גיוא ןייא טימ ןּבעל ןיא ןעמוקּוצנַײרַא
 - ,םונָהיג ןּופ רעייפ ןיא ןרעו ןפרָאװעגנַײרַא

 ;עניילק עקיזָאד יד ןּופ םענייא ןייק ןטכַארַאפ טינ טלָאז ריא זַא ,טעז"

 םיִנָּפ סָאד דימִּת ןעעו למיה ןיא םיכָאלַמ ערעייז זַא ,ךייא גָאז ךיא םירָאװ
 ּוצ ליצַמ ןעמוקעג זיא םָדָאְְזַּב רעד טירָאװ:: .למיה ןיא רעטָאפ ןיימ ןּופ
 טרעדוה טָאה שטנעמ ַא ּבױא ?ריא טניימ יו .ענעריולרַאפ סָאד ןייז
 -ןיינ יד ןוָאלרעּביא טינ רע טעװ יצ ,טעשודנָאלּברַאפ ייז ןּופ ענייא ןּוא ,ףָאש

 ןעו ןּוא* ?עטעשודנָאלּברַאפ יד ןכוװ ןייג ןּוא ,גרעּב יד ףיוא קיצניינןּוא
 יו רעמ ריא רעּביא ךיז טיירפ רע ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ ,יז טניפעג רע
 ךיוא זיא יױזַא:* .טעשודנָאלּברַאפ טינ ןּבָאה סָאװ ,קיצניינ-ןּוא-ןיינ יד רעּביא
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 עניילק עקיזָאד יד ןּופ סנייא זַא ,למיה ןיא רעטָאפ רעייא ןּופ ןוצָר רעד טינ

 .ןייג ןריולרַאפ לָאז
 ריד ןשיװצ םיא ףָארטש ןּוא יג ,ריד ןגעק טקידניז רעדּורּב ןייד בוא :*

 רע טרעה ** ;רעדּורּב ןייד ןענואוועג ּוטסָאה ,ךיד רע טרעה .ןײלַא םיא ןּוא
 ליומ םעד ךרּוד ידּכ ,ייווצ רעדָא םענייא ךָאנ ריד םענ ָאט ,טינ רעּבָא ךיד
 ּביוא ןּוא * .אןרעװ טקיטעטשַאּב ךַאז עדעי לָאז ,תודָע יירד רעדָא ,ייווצ ןּופ

 ,ןרעה טינ להָק ךיוא רע ליװ ןּוא ;להַק סע לייצרעד ,ןרעה טינ יז ליוו רע
 ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ * .סכֹומ רעד ןּוא יוג רעד יװ ןייז ריד רע לָאז
 ;למיה ןיא טרסַאעג ןייז טעװ ,דרע רעד ףיוא ןרסַא טעװ ריא סָאװ ,ץלַא

 ןיא רּתּומ ןייז טעװ ,דרע רעד ףיוא ןייז ריּתַמ טעװ ריא סָאװ ,ץלַא ןּוא

 ןייז םיּכסַמ ןלעװ ךייא ןּופ ייוצ ּביוא ,ךייא ךיא גָאז רעדיװ ןּוא* .למיה
 טעװ ,ןטעּב ןלעװ ייז סָאװ ןגעוונופ ,ךַאז ַא סעּפע ףיוא דרע רעד ףיוא
 ,ייווצ ּואו םירָאװ* .למיה ןיא רעטָאפ ןיימ ןּופ ןרעװ ןָאטעג ייז רַאפ סע

 .ייז ןשיװצ ךיא ןיּב טרָאד ,ןעמָאנ ןיימ ןיא טלמַאזרַאפ ןענעז יירד רעדָא
 לפיוו ,רַאה :טגָאועג םיא ּוצ ןּוא ,טנעענעג סּורטעּפ טָאה טלָאמעד??

 ןּביז ויּב ?רימ ןגעק טקידניז סָאװ ,רעדּורּב ןיימ ןייז לחֹומ ךיא ףרַאד לָאמ
 זיּב טרעיינ ,לָאמ ןּביז זיּב ,טינ ריד גָאז ךיא :םיא ּוצ ַעּוׁשִי טגָאז= ?לָאמ

 .ןּביז לָאמ קיצעּביז
 טָאה סָאװ ,ךלֶמ ַא ּוצ ןכילגעג םבִיַמָׁש-תֹוכלַמ סָאד זיא רעּבירעד *

 ּוצ ןּבױהעגנָא טָאה רע זַא ןּוא* .טכענק ענייז טימ ןוּבשֶח ַא ןכַאמ טלָאװעג

 ןעוועג קידלוש םיא ויא סָאװ ,םענייא טכַארּבעג םיא ּוצ ןעמ טָאה ,ןענֹוּבשֶח
 טָאה ,ןלָאצַאּב טנָאקעג טינ טָאה רע יװ יװַא רעּבָא** .ןטנַאלַאט טנויוט ןעצ

 ,ץלַא ןּוא ,רעדניק ןּוא ּביײװ ןייז טימ ןפיוקרַאפ ּוצ םיא ,ןלױפַאּב רַאה ןייז
 רעד וזיא* .ןרעװ טכַאמעג לָאז גולָאצַאּב ןוא ,טַאהעג טָאה רע סָאװ

 ,רַאה :טגָאזעג ןּוא ,טקּוּבעג םיא רַאפ ךיז טָאה ןּוא ןלַאפעגרעדינַא טכענק
 רַאה רעד ןוא* .ןלָאצַאּב ץלַא ריד לעװ ךיא ןּוא ,דלּודעג רימ טימ ּבָאה
 םיא ןּוא ,טוָאלעג יירפ םיא טָאה ,טכענק םענעי ףיוא ןעמּוקַאּב תונָמחַר טָאה

 טָאה ,ןעגנַאגעגסױרַא ויא טכענק רענעי יװ ןּוא* .בֹוח םעד ןעוועג לחֹומ
 ןעװעג קידלוש םיא זיא סָאװ ,טכענקטימ ענייז ןּופ םענייא ןפָארטעגנָא רע
 :טגָאזעג ןּוא ,ודלַאה םייּב טּפַאכעגנָא םיא טָאה רע ןּוא ;םירָניד טרעדנּוה

 .15 ,טי םירבד א
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 ןלַאפעגרעדינַא זיא טכענקטימ ןייז ןּוא* .קידלוש רימ טסיּב ּוד סָאװ לָאצַאּב

 .ןלָאצַאּב ריד לעװ ךיא ןּוא ,דלּודעג רימ טימ ּבָאה :ןטעּבעג םיא טָאה ןּוא
 ןפרָאװעגנַײרַא םיא טָאה ןּוא ןעגנַאגעג זיא טרעיינ ,טלָאװעג טינ טָאה רע רעּבָא +

 ןַא ןוא*: .בֹוח םעד טלָאצַאּב ןּבָאה טעװ רע ויּב ,ןײרַא הסיִפּת רעד ןיא
 קרַאטש ךיז ייז ןּבָאה ,ןעשעג ויא סע סָאװ ,ןעזעג ןּבָאה טכענקטימ ענייז
 ,ץלַא רַאה רעייז טלייצרעד ןּבָאה ןּוא ןעמּוקעג ןענעז יז ןּוא ,ןעוועג רעַצמ
 ּוצ ןּוא ,ךיז ּוצ ןפּורעג םיא רַאה ןייז טָאה טלָאמעד* .ןעשעג זיא סע סָאװ

 ןצנַאג םעד ןעוועג לחֹומ ריד ּבָאה ךיא !טכענק רעטכעלש ּוד :טגָאזעג םיא
 ןּבָאה תֹונָמחַר טפרַאדַאּב טינ ּוטסָאה יצ* ;ןטעּבעג ךימ טסָאה ּוד לייוו ,בֹוח

 ןוא** ?ריד ףיוא טַאהעג ;רונָמחַר ּבָאה ךיא יװ ,טכענקטימ ןייד ףיוא ךיוא
 יד ּוצ טרעפטנעעגרעּביא םיא טָאה ןּוא ,ןרָאװעג סעַּכ ןיא ויא רַאה ןייז
 ךיוא טעװ יװַא טקנוּפ* .בֹוח ןצנַאג םעד ןלָאצַאּב טעװ רע ויּב ,רעקינַײּפ

 לחֹומ טינ טעװ ריא ּבױא ,ךייא ןּופ ןכעלטיא ּוצ ןָאט למיה ןיא רעטָאפ ןיימ

 .ןצרַאה ןצנַאג ןּופ רעדּורּב רעיא ןייז

 טָאה ,דייר עקיזָאד יד טקידנעעג טָאה ַעּוׁשִי תעּב ,ןעוועג זיא סע ןּוא ױי
 ןופ ןקרַאמעג יד ןיא ןעמּוקעג יא ןּוא ,לילָג ןּופ ןגיוצעגקעװַא רע

 ןוא ,ןעגנַאגעגכָאנ םיא ויא םלֹוע רעטיורג ַא ןּוא" .ןדרִיַה-רבָא ןיא הדּוהי

 .טלייהעג ןטרָאד ייז טָאה רע
 יז ןּוא ,ןוואּורּפ ּוצ םיא ידּכ ,םישּורּפ םיא ּוצ טנעענעג ןּבָאה סע ןּוא

 ןוא* ?הֹּביִס רעדעי ּבילּוצ ּבייװ םעד טימ ןטָג ךיז ןעמ געמ :טגָאזעג ןּבָאה

 יז טָאה ּבײהנָא ןיא ןַא ,טנעילעג טינ ריא טָאה :טרעפטנעעג טָאה רע
 ַא לָאז רעּבירעד :טגָאזעג ןּוא" ,*הבקנ ןּוא רֶכָז ןפַאשַאּב רעפעטַאּב רעד

 ,ּבייוו ןייז ןָא ןטפעהַאּב ךיז ןּוא ,רעטּומ ןּוא רעטָאפ ןייז ןזָאלרַאפ שטנעמ
 ,ייוצ טינ רעמ ןיוש ייז ןענעז יװַא* .בּבַײל ןייא ןרעװ ןלָאז עדייּב ןּוא
 טינ שטנעמ ַא לָאז ,ןטּפָאהַאּב טָאה טָאג סָאװ ,רעּבירעד .ּבַײל ןייא טרעייג
 ּוצ ןטָאּבעג הׁשֹמ טָאה טָאװרַאפ ָאט :םיא .ּוצ ייז ןגָאז" .ןדיישרעדנַאנופ
 רעייא ּבילּוצ :טגָאזעג יז ּוצ רע טָאה* ?:ןקישקעװַא יז ןּוא ,טֶג ַא ריא ןּבעג-

 רעּבָא ;רעּבײװ ערעייא ןטְנּוצּפָא טּביולרעד השֹמ ךייא טָאה טײקיצרַאהטרַאה
 ךיז טֶג עס רעװ ,ךייא גָאז ךיא ןּוא" .ןעוװעג ױזַא טינ סָאד ויא ּבײהנָא ןּופי

 .| ,ךכ םירבד ג .24 ,ב תישארב ב ,27 ,א תישארּב א
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 ,רערעדנַא ןַא טימ ןּבָאה הנּותַח טעװ ןּוא ,תּונז ּבילּוצ ץּוחַא ,ּבייו ןייז טימ
 .ףאֹונ ַא זיא ,השורג ַא טימ הנּותַח טָאה סָאװ ,רעד ןּוא .ףאֹונ ַא זיא

 יא ּבײװ ןּוא ןַאמ ןּופ ןינע רעד ּבױא :םידימלַּת יד םיא ּוצ ןגָאז
 עלַא טינ :טגָאועג יז ּוצ רע טָאה"* .ןּבָאה ּוצ הנּותַח יאַדּכ טינ זיא ,יױװַא

 ןּבעגעג זיא סע ןעמעוו ּוצ ,יד ןדייס ,טרָאװ עקיזָאד סָאד ןייז גיׂשַמ ןענעק

 ןריוּבעג יװַא ןענעז סָאװ ,םביסירָס ןַארַאפ ןענעז עס םירָאװ * .,ןרָאװעג

 סָאװ ,םיסירָס ןַארַאפ ןענעז עס ןּוא ;טכַארט סרעטּומ רעייז ןּופ ןרָאװעג

 ןײלַא ךיז ןּבָאה סָאװ ,םיסירָס ןַארַאפ ןּוא ;ןעװעג סְרֵסמ יז ןּבָאה ןשטנעמ

 ,ןייז גיׂשַמ סָאד ןָאק סָאװ ,רעד .םִיַמָׂש-תֹוכלַמ םעד ּבילּוצ ןעוועג סְרֵסֹמ

 .ןייז גיִׂשַמ סע לָאז
 ףיא לָאז רע ידּכ ,רעדניק טכַארּבעג םיא ּוצ ןעמ טָאה טלָאמעד *

 ףיוא ךיז ןּבָאה םידימלַּת יד ןּוא .ןייז לֵלַּפתִמ ןּוא טנעה ענייז ןגײלפױרַא יז
 ,רימ ּוצ ןעמּוק רעדניק יד טזָאל :טגָאזעג טָאה ַעּוׁשִי רעּבָא:* .טרעוייּבעגנָא ייז
 ןּוא!* .םִיַמָש-תֹוכלַמ סָאד טרעהעג עכלעוַא ּוצ לייוו ;טינ ייז טרעװרַאפ ןּוא

 .ןטרָאד ןּופ טרעקעגּפָא טָאה ןּוא ,טנעה ענייז טגײלעגפירַא ייז ףיוא טָאה רע
 ַארַאפ סָאװ ,יּבִר :טגָאזעג םיא ּוצ ןּוא ,טנעענעג רענייא טָאה טָא ןוא :*

 :טגָאזעג םיא ּוצ רע טָאה * ?ןּבעל קיּבייא ןּבָאה ּוצ ידּכ ,ןָאט ךיא לָאז סטּוג

 .טָאג ,רענייא רָאנ זיא טּוג ?טּוג זיא סָאװ ,םעד עֶגֹונּב ךימ וטסגערפ סָאװרַאפ
 ּוצ רע טגָאז* .זרווצִמ יד טיה ,ןּבעל ןיא ןעמוקנַײרַא טסליו ּוד ּבױא ןּוא
 טינ טסלָאז ּוד ,ןטייט טינ טסלָאז ּוד :טגָאזעג טָאה ַעּוׁשִי ןיא ?עכלעוו :םיא
 טלַאה'* ,ןגָאז תודָע-שלַאפ טינ טסלָאז ּוד ,ןענעבנַג טינ טסלָאז ּוד ,ןייז הַזמ
 יװ רֹבֵח ןייד ןּבָאה ּביל טסלָאז ּוד ןּוא ,ארעטּומ ןּוא רעטָאפ ןייד דובָּכּב
 :טיהעגּפָא ךיא ּבָאה ץלַא סָאד :ןַאמרעגנּי רעד םיא ּוצ טגָאז?? ,בןײלַא ךיד
 ןיז טסליװ ּוד ּבױא :טגָאזעג םיא ּוצ ַעּושִי טָאה* ?רימ טלעפ ךָאנ סָאװ
 ,עמערָא יד סע ּביג ןּוא ,טסגָאמרַאפ ּוד סָאװ ,ץלַא ףױקרַאפ ןּוא יג ,ץנַאג
 רעּבָא* .ךָאנ רימ ייג ןּוא םּוק ןּוא ;למיה ןיא רצֹוא ןַא ןּבָאה טסעו ּוד ןּוא
 -רעד ַא ןעגנַאגעגקעװַא רע ויא ,טרעהעג סָאד טָאה ןַאמרעגנוי רעד זַא
 .רעטַיג ְךַס ַא טַאהעג טָאה רע םירָאװ ;רענעגָאלש

 ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ :םידימלַּת ענייז ּוצ טגָאועג טָאה ַעּוׁשִי ןּוא *

 ןּוא?! .םִיַמָׁש-תוכלַמ םעד ןיא ןעמּוקּוצנַײרַא רֶׁשֹוע ןַא רַאפ רעש זיא סע

 .18 ,טי ארקוב 12.  ,כ תֹומש א
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 ךרוד ןייגוצכרוד למעק ַא רַאפ רעטכַײל ויא סע ,ךייא ךיא גָאז רעדיו
 זרוכלַמ םעד ןיא ןעמוקּוצנַײרַא רשֹוע ןַא רַאפ יװ ,לדָאנ ַא ןּופ לכעל ַא

 קרַאטש ךיז יז ןּבָאה ,טרעהעג סָאד ןּבָאה םידימלַּת יד זַא ןּוא** .טָאג ןּופ
 ףיא טָאה ַעּוׁשִי ןוא* ?ןרעװ לוציִנ ןָאק רעװ ָאט :טגָאזעג ןּוא ,טשודיִחעג
 טָאג ייּב רעּבָא ,ךעלגעממוא סע ויא ןשטנעמ ייּב :טגָאזעג ןּוא ,טקוקעג ייז
 רימ ,עז :טרעפטנעעג םיא סּורטעּפ טָאה טלָאמעד"* .ךעלגעמ גנידצלַא זיא

 ןּבָאה רימ ןלעװ סָאװ ;ןעגנַאגעגכָאנ ריד ןענעז ןּוא טוָאלרַאפ ץלַא ןּבָאה
 ,ריא זַא ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ :טגָאזעג יז ּוצ ַעּוׁשִי טָאה* ?רַאפרעד
 םָדָאְוִּב רעד תעּב ,טלעוו רעיינ רעד ןיא טעװ ,ןעגנַאגעגכָאנ רימ טנעז סָאװ

 ןטּפשִמ ןּוא ןענָארט ףלעווצ ףיוא ןציז ךיוא ,דובָּכַה-אֵסְּכ ןייז ףיוא ןציז טעװ
 טזָאלרַאפ טָאה סָאװ ,רענייא רעדעי ןּוא* .לאָרְׂשִי ןּופ םיטָבש ףלעווצ יד

 ,רעטּומ רעדָא ,רעטָאפ רעדָא ,רעטסעװש רעדָא ,רעדירּב רעדָא ,רעזייה
 -לפַּכ ןעמוקַאּב טעװ ,ןגעװנעמָאנ ןיימ ןּופ ,רעדלעפ רעדָא ,רעדניק רעדָא
 ןענעז סָאװ ,ְךֵס ַא רעּבָא* .ןּבעל עקיּבייא סָאד ןענעשרַי ןּוא ,םִיַלפִּכ

 .עטשרע -עטצעל יד ןּוא ,עטצעל ןייז ןלעװ ,עטשרע
 זיא סָאװ ,תיֵּבַה-לעַּב ַא ּוצ ןכילגעג זיא םבִיַמָש-תוכלַמ סָאד םירָאװ י

 .ןטרָאגנַײװ ןייז רַאפ רעטעּברַא ןעגניד ירפ רעד ןיא ןעגנַאגעגסױרַא
 ,גָאט ַא רָניִד ַא רַאפ רעטעּברַא יד טימ ןעגנּודַאּב ךיז טָאה רע זַא ןּואי

 -סױרַא זיא רע ןעוו ןּוא* .ןײרַא ןטרָאגנַײװ ןייז ןיא טקישעג יז רע טָאה
 קידייל ןייטש ערעדנַא ןעזעג רע טָאה ,הֹעָש רעטירד רעד םּורַא ןעגנַאגעג

 ןטרָאגנַײװ ןיא ריא ךיוא טייג :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה רע ןּוא * ,קרַאמ ןפיוא

 ןוא* .ןעגנַאגעג יז ןענעז .טכער זיא סָאװ ,ןּבעג ךייא לעװ ךיא ןּוא ,ןײרַא
 ןּוא ,ןעגנַאגעגסױרַא רעדיו רע ויא הֹעָש רעטניינ ןּוא רעטסקעז רעד םּורַא

 רעדיװ רע זיא הֹעָש רעטפלע רעד םּורַא ןּוא" .ןָאטעג ענעגייא סָאד טָאה
 יז ּוצ טָאה רע ןּוא ,ןייטש ערעדנַא ןפָארטעגנָא טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגסױרַא
 ּוצ יז ןּבָאה' ?גָאט ןצנַאג םעד קידיײל ָאד ריא טייטש סָאװרַאפ :טגָאזעג
 טייג :ײז ּוצ רע טגָאז .ןעגנודעג טינ זדנּוא טָאה רענייק תֹמחַמ :טגָאזעג םיא
 רעד טָאה ,טווװָא ןרָאװעג זיא סע ןעוו ןּוא* .ןײרַא ןטרָאגנַײװ ןיא ריא ךיוא

 ,רעטעּברַא יד ףּור :רעטלַאװרַאפ ןייז ּוצ טגָאזעג ןטרָאגנַײװ םעד ןּופ רַאה
 .עטשרע יד ּוצ ויּב עטצעל יד ןּופ ןָא ּביײה :רֵכֹׂש רעייז ייז לָאצַאּב ןּוא
 רעדעי טָאה ,ןעמּוקעג ןענעז העָש רעטפלע רעד ןּופ ענעגנודעג יד זַא ןּוא
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 ,טניימעג יז ןּבָאה ,ןעמּוקעג ןענעז עטשרע יד ןעוו ןּוא * .רָניד ַא ןעמיקַאּב

 .רֶניד ַא רעדעי ןעמיקַאּב ךיוא ןּבָאה יז ןּוא ;רעמ ןעמוקַאּב ןלעװ ייז זַא
 -לעַּב םעד ןגעק טלמרומעג יז ןּבָאה ,ןעמּוקַאּב סָאד ןּבָאה ייז תֹעַשּב ןּוא !י

 ,העָש ןייא זיולּב טעּברַאעג ןּבָאה עטצעל יד טָא :טגָאועג ןּבָאה ןּוא * ,תיֵּבַה
 םעד ןּופ אׂשַמ יד ןגָארטעג ןּבָאה סָאװ ,ודנוא טימ ךיילג יז טסכַאמ ּוד ןּוא
 טגָאזעג ןּוא ,טרעפטנעעג טָאה רע רעּבָא* .ץיה עקידנענערּב יד ןּוא גָאט

 טינ ךיד ּוטסָאה ;הדָלוװַע ןייק טינ ריד ּוט ךיא ,טניירפ :ייז ןּופ םענייא ּוצ
 ליװ ךיא ;ײג ןּוא ,סניד ריד םענ'* ?רָניִד ַא רַאפ רימ טימ ןעגנּודַאּב

 ןימ טימ ןָאט טינ ךיא ןָאק* .ריד לפיוו ליפיװַא ןּבעג ןטצעל םעד טָא

 ןיּב ךיא סָאװ ,ןגָארטרַאפ טינ גיוא ןייד ןָאק רעדָא ?ליוװ ךיא סָאװ ,סנגייא
 .טצעל-- עטשרע יד ןּוא ,עטשרע ןייז עטצעל יד ןלעװ ױזַא ?טּוג

 יד ןעמונעג רע טָאה ,םִיַלָשּורי ןייק ןעגנַאגעגפױרַא זיא ַעּוׁשְי תעּב ןּוא "

 ,טעז ** :טגָאזעג יז ּוצ רֶע טָאה געוו ןפיוא ןּוא ,טייז ַא ןָא םידימלַּת ףלעווצ
 טרעפטנעעגרעּביא טעװ םֶדָאְוִּב רעד ןּוא ,םִיַלָשּורי ןייק ףױרַא ןעייג רימ
 םּוצ ןטּפשְמרַאפ םיא ןלעװ ייז ןּוא ;םירפֹוס יד ןּוא םינַהֹּכ-ישָאר יד ּוצ ןרעוו
 ןסימשעג ידּכ ןּוא ,טָאּפש ףיוא םייֹוג יד ּוצ ןרעפטנערעּביא םיא ןּוא * ,טיוט

 .ןייטשפיוא רעדיװ רע טעװ גָאט ןטירד ןפיוא ןּוא ,ןרעװ ּוצ טקיציײרקעג ןּוא
 טימ רעדניק סידבַז ןּופ רעטּומ יד םיא ּוצ טנעענעג טָאה טלָאמעד *

 .ןטעּב סעּפע םיא ייּב ןעמּונעג ןּוא ,םיא רַאפ טקּוּבעג ךיז טָאה יז ןּוא ,ןיז עריא

 :טגָאועג םיא ּוצ יז טָאה ?השָקַּב ןייד ןיא סָאװ :טגָאזעג ריא וצ רע טָאהי
 רעטכער ןייד ּוצ רענייא ,ןציז ןלָאז ענַײמ ןיז עדייּב עקיזָאד יד זַא ,לעפַאּב

 ,טרעפטנעעג ַעּוׁשִי טָאה** .תוכלַמ ןייד ןיא ,טנַאה רעקניל ןייד וצ רענייא ןּוא
 םעד ןעקנירט ריא טנָאק יצ .טליװ ריא סָאװ טינ טסייוו ריא :טגָאזעג ןּוא
 ּוצ רע טגָאז* .ןענָאק רימ :םיא ּוצ ייז ןגָאז ?ןעקנירט לעװ ךיא סָאװ ,סֹוּכ
 רעדָא ,רעטכער ןיימ ּוצ ןציז רעּבָא ,ןעקנירט עקַאט ריא טעװ סֹוּכ ןיימ :ייז
 סע ןעמעוו רַאפ ,יד רַאפ יא סָאד ;ןּבעג ּוצ סניימ טינ ויא ,טנַאה רעקניל
 סָאד ןּבָאה ןעצ יד ןַא ןוא* .רעטָאפ ןיימ ןּופ ןרָאװעג טיײרּבעגנָא ןיא
 טָאה ַעּוׁשִי ןּוא* .רעדירּב ייווצ יד ףיוא ןסָארדרַאפ ייז סע טָאה ,טרעהעג

 יד ןּופ םירָׂש יד זַא ,ריא טסייוװ ןסייוו :טגָאזעג ןּוא ,ךיז ּוצ ןפורעגוצ יז
 טינ* .ייז רעּביא ןקיטלעװעג םילֹודג ערעייז ןּוא ,ייז רעּביא ןשרעה םייֹוג
 סיורג ןרעװ ליװ עס רעװ טרעיינ ;ךייא ןשיװצ ןייז רעּבָא סע לָאז יװַא
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 ןשיווצ טשרע ןייז ליו עס רעװ ןּוא* ,רענידַאּב רעיא ןייז לָאז ,ךייא ןשיווצ

 ןעמוקעג טינ זיא םֶדָאְוַּב רעד יװ טקנוּפ* ;טכענק רעייא ןייז לָאז ,ךייא
 זיילסיוא ןַא ןּבעל ןייז ןּבעג ּוצ ןּוא ,ןענידַאּב ּוצ טרעיינ ,ןרעװ ּוצ טנידַאּב
 | .ְךַס ַא רַאפ

 ןעגנַאגעגכָאנ םיא זיא ,ֹוחיִרי ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז ייז תעּב ןּוא *
 ,געוו םייּב ןסעועג עדנילּב ייווצ ןענעו טָא ןּוא* .ןשטנעמ ןֹומַה רעסיורג ַא

 ןּוא ,ןגירשעגסיוא ייז ןּבָאה ,ייּברַאפ טייג ַעּוׁשִי זַא ,טרעהעג ןּבָאה יז זַא ןּוא
 טָאה םלֹוע רעד ןּוא*י !דִוָדְזַּב ,ודנוא ףיוא תונָמחַר ּבָאה ,רַאה :טגָאזעג
 רעמ ךָאנ ןּבָאה יז רעּבָא .ןגייוושליטש ןלָאז יז זַא ,ןגירשעגנָא יז ףיוא
 ךיז טָאה ַעּוׁשִי ןּוא* !דִוָדזִּב ,ודנּוא ףיוא ;רונָמחַר ּבָאה ,רַאה :ןגירשעג

 ןָאט לָאז ךיא ,ריא טליװ סָאװ :טגָאזעג ןּוא ,ןפורעגּוצ יז ןּוא ,טלעטשעגּפָא
 ןלָאז ןגױא ערעודנוא ןַא ,רַאה :טגָאועג םיא ּוצ יז ןּבָאה* ?ךייא רַאפ
 טרירַאּב ןּוא ,ייז רעּביא טמערַאּברעד ךיז טָאה ַעּוׁשִי ןּוא* .ןרעװ טנפעעג

 ןענעז ןּוא ,היִאר רעייז ןעמוקַאּב קירּוצ ייז ןּבָאה ףֹּכיֵּת ןּוא ,ןגיוא ערעייז

 .ןעגנַאגעגכָאנ םיא

 ןייק ןעמוקעג ןענעז ןּוא ,םִיַלָשּורי ןייק טנעענעג ןּבָאה ייז תעּב ןּוא א
 ןּוא? ,םידימלַּת ייווצ טקישעג ַעּוׁשִי טָאה ,םיתיִזַה-רַה םייּב ,יִגַּפ-תיּב י

 ףֹּכיֵּת ןּוא ,ךייא רעּביאנגעקטנַא ןײרַא ףרָאד ןיא טייג :טגָאזעג יז ּוצ טָאה
 טדניּב ;ריא טימ עלעזייא גנוי ַא ןּוא ,ןדנוּבעגּוצ לזייא ןַא ןעניפעג ריא טעװ

 ,ןגָאז סעּפע ךייא טעװ רעצימע ּביוא ןּוא* .רימ ּוצ ייז טגנערּב ןּוא ,ּפָא יז
 ןּוא* .ןקיש ךיילג יז טעװ רע ןּוא ;יײז ןיא ךיז טקיטיינ רַאה רעד :טגָאז ָאט
 ןרָאװעג טגָאזעג זיא עס סָאװ ,ןרעװ םיוקמ לָאז סע ידּכ ,ןעשעג זיא סָאד

 :איבָנ םעד ךרּוד

 ,ןֹיִצ ןופ רעטכָאט רעד טגָאז*
 ,ריד ּוצ טמּוק ךלֶמ ןייד ,עו
 ,לזייא ןַא ףיוא טייר ןּוא ,וָנָע ןַא
 .אלזייא ןַא ןּופ עגנּוי סָאד ,עלעזייא ןַא ףיוא ןּוא

 יז טָאה ַעּוׁשִי יװ ױזַא ןָאטעג ןּבָאה ןּוא ,ןעגנַאגעג ןענעז םידימלַּת יד ןּוא

 ןּבָאה ןּוא ,עלעוייא םעד טימ לוייא סָאד טכַארּבעג ןּבָאה ןּוא" ;ןלױפַאּב

 .9 ,ט הירכז ;1| ,בס היעשי א
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 -םױרַא ייז ףיוא ךיז טָאה רע ןּוא ,םיׁשּוּבלַמ ערעייז טגײלעגפורַא ייז ףיוא
 םישּוּבלַמ ערעייז טײרּפשעגסױא ןּבָאה קלָאפ םעד ןּופ ְךֵס ַא ןּוא* .טצעועג

 ןּבָאה ןּוא ,רעמייּב יד ןּופ ןגייווצ ןטינשעגּפָא ןּבָאה ערעדנַא ןּוא ,געוו ןפיוא
 ,סיורָאפ ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,קלָאפ סָאד ןּוא" .געוו ןפיוא טיײרּפשעגסױא יז
 !דִוָדְזִּב םעד אָנ"עַׁשֹוה :ןגירשעג ןּבָאה ,ןעגנַאגעגכָאנ םיא ןענעז סָאװ ,יד ןּוא
 זַא ןּוא* !ךייה רעד ןיא אָנ"עַׁשֹוה !טָאג ןּופ ןעמָאנ םעד ןיא אָּבַה ְךּורָּב

 ןוא ,טלמוטעג טָאטש עצנַאג יד טָאה ,םִיַלָׁשּורי ןייק ןעמוקעגנַײרַא זיא רע
 איבָנ רעד זיא סָאד :טגָאזעג טָאה קלָאפ סָאד ןּוא ! ?סָאד ויא רעװ :טגָאזעג

 .לילָג ןיא ,תֶרָצִנ ןּופ ַעּושִי
 טָאה ןּוא ,ןײרַא ׁשדקְמַה-תיֵּב םעד ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא זיא ַעּוׁשִי ןּוא

 -זריֵּב םעד ןיא טפיוקעג ןּוא טפיוקרַאפ ןּבָאה סָאװ ,עלַא ןּבירטעגסױרַא
 ןופ קנעּב יד ןּוא ,םיִנָפלַח יד ןּופ ןשיט יד טרעקעגרעּביא טָאה ןּוא ,שדֹקִמַה
 :ןּבירשעג טייטש עס :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה רע ןּוא* .רעפיוקרַאפ-ןּבױט יד
 טכַאמעג סע טָאה ריא רעּבָא ;הליִפּת ןּופ זױה ַא ןרעו ןפורעג לָאז זיוה ןיימ

 ,אםיִנָלוַג ןּופ ליה ַא

 ,ׁשדֹקְמַה-תיֵּב ןיא ןעמּוקעג םיא ּוצ ןענעז עמָאל יד ןּוא עדנילּב יד ןּוא :!

 ןעועג ןּבָאה םירפֹוס ןּוא םיִנֲהֹּכישָאר יד זַא ןּוא * .טלייהעג ייז טָאה רע ןּוא
 :שדקְמַה-תיֵּב ןיא ןעיירש רעדניק יד ןּוא ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ רעדנּואו יד

 םיא ּוצ ןּבָאה יז ןּוא** ;ןסָארדרַאפ יז סע טָאה !דִוָדיְוִּב םעד תינ"עַשֹוה
 ריא טָאה ,ָאי :טגָאזעג יז ּוצ טָאה ַעּוׁשִי ןּוא ?ןגָאז ייז סָאװ ,וטסרעה :טגָאזעג
 :טנעיילעג טינ לָאמניײק

 עקידװעגַײז ןּוא רעדניק עניילק ןּופ ליומ םעד ןּופ

 !בבױל טקיטסעפטנּורגעג ּוטסָאה
 ןייק ןעגנַאגעגסױרַא טָאטש רעד ןּופ זיא ןּוא ,טוָאלרַאפ ייז טָאה רע ןּוא "
 .טקיטכענעגרעּביא ןטרָאד טָאה ןּוא ,יִניִה-תיַּב

 ,ןײרַא טָאטש רעד ןיא טרעקעגמּוא ירפ רעד ןיא ךיז טָאה רע זַא ןּוא *

 ּוצ רע זיא ,געוו םייּב םיוּבנגַײּפ ַא קידנעעז ןּוא ? .קירעגנוה ןעוועג רע זיא
 ןּוא .רעטעלּב ץּוחַא ,ןענופעג טינרָאג םיא ףיוא טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגּוצ םיא
 לָאמניק רעמ ריד ףיוא ןיוש לָאז ןָא טציא ןופ :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה רע
 .ןרָאװעג טקלעװרַאפ םיוּבנגַײּפ רעד זיא ףּכיֵּת ןּוא !תוריּפ ןייק ןסקַאװ טינ
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 ןּוא ,טשודיִחעג ךיז ייז ןּנָאה ,ןעועג סָאד ןּבָאה םבידימלַּת יד ןַא ןּוא
 ןוא2 ?ןרָאװעג טקלעװרַאפ ךיג יװַא םיוּבנגַײּפ רעד זיא יװַאיװ :טגָאזעג
 בוא ,ךייא ;ָאז ךיא ,רָאװרַאפ :טגָאזעג יז ּוצ ןּוא ,טרעפטנעעג טָאה ַעּוׁשִי

 סָאװ ,סָאד ןָאט רָאנ טינ ריא טעװ ,ןעלפייווצ טינ טּוט ןּוא ,הנּומָא טָאה ריא
 ּוצ ןגָאז וליפַא טלָאז ריא ּבױא טרעיינ ,םיוּבנגַײפ ןטימ ןרָאװעג ןָאטעג זיא'ס
 סע טעװ ,ןײרַא םִי ןיא ךיד ףרַאװ ןּוא ףיוא ךיד ּבײה :גרַאּב ןקיזָאד םעד
 טעװ ,ןָאט הֹליִפּת םייּב ןטעּבסױא ךיז טעװ ריא סָאװ ,גנידצלַא ןּוא? .ןעשעג

 .הנּומָא טָאה ריא ּבױא ,ןעמּוקַאּב ריא
 ישָאר יד ןענעז ,ןײרַא שדקִמַה-תיֵּב םעד ןיא ןעמּוקעג זיא רע זַא ןּוא?י

 טָאה רע תֹעַשּב ,ןעגנַאנעגּוצ םיא ּוצ קלָאפ םעד ןּופ םינקז יד ןּוא םיִנַהֹּכ

 רעװ ןּוא ?ץלַא סָאד ּוטסּוט תושר סעמעוװ טימ :טגָאזעג ןּבָאה ןּוא ,טנרעלעג
 ּוצ ןּוא ,טרעפטנעעג ַעֹׂשְי טָאה** ?תושר עקיזָאד סָאד ןּבעגעג ריד טָאה

 רימ טעװ ריא ּבױא ןּוא ,איִׁשַק ַא ןגערפ ךיוא ךייא לעװ ךיא :טגָאזעג יז
 .ץלַא סָאד ּוט ךיא תושר סעמעוװ טימ ,ןגָאז ךיוא ךייא ךיא לעװ ,ןרעפטנע

 ןופ רעדָא ,למיה ןּופ ?ןעװעג יז זיא ןענַאװ ןּופ ,ןָנָחֹוי ןּופ הדליִבט יד
 רימ ּבױא :טגָאזעג ןּוא ,הֹעָד רעד טימ ןגָאלשעג ךיז ןּבָאה יז ןּוא ?ןשטנעמ
 טינ םיא ריא טָאה סָאװרַאפ :ןגָאז ודנוא וצ רע טעװ ,למיה ןּופ :ןגָאז ןלעװ

 ןרַאפ ארֹומ רימ ןּבָאה ,ןשטנעמ ןּופ :ןגָאז רעּבָא רימ ןלעװ=* ?טּבױלגעג
 טרעפטנעעג ןּבָאה ייז ןּוא? .איבָנ ַא רַאפ ןְנָחֹי ןטלַאה עלַא םירָאװ ;קלָאפ

 ךייא ךיא לעװ ,ױזַא ּבױא :טגָאזעג יז ּוצ רע טָאה .טינ ןסייוו רימ :ןַעּושי

 .סָאד ּוט ךיא תושר סעמעװ טימ ןגָאז טינ ךיוא
 ןעמוקעג זיא רע ןּוא ;ןיז ייווצ טַאהעג טָאה שטנעמ ַא ?ריא טקנעד סָאװיי

 .ןטרָאגנַײװ ןיא טנייה טעּברַא יג ,ןּוז ןיימ :טגָאועג טָאה ןּוא ,ןטשרע םּוצ
 ,טַאהעג הטֶרַח רע טָאה םעדכָאנ רעּבָא ;טינ ליװ ךיא :טרעפטנעעג רע טָאה*י

 ױזַא ךיוא טָאה ןּוא ,ןטייווצ םּוצ ןעמוקעג זיא רע ןּוא* .ןעגנַאגעג זיא ןּוא
 .ןעגנַאגעג טינ זיא ןּוא ;רַאה ,יײג ךיא :טרעפטנעעג טָאה רע ןּוא .טגָאזעג

 רעד :ייז ןגָאז ?רעטָאפ ןייז ןּופ ןוצָר םעד ןָאטעג טָאה עדייּב יד ןּופ רעוו*ז

 תונֹוז יד ןּוא םיסכֹומ יד ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ :ייז ּוצ ַעּוׁשִי טגָאז .רעטשרע
 ןנֶחֹי םירָאװ*? .טָאג ןּופ תוכלַמ םעד ןיא ןעמּוקנַײרַא ךייא רַאפ רעירפ ןלעװ
 טינ םיא טָאה ריא ןּוא ,טייקיטכערעג ןּופ געו ןטימ ןעמּוקעג ךייא ּוצ זיא
 םַגַה ןּוא ;טּבױלגעג ָאי טיא ןּבָאה תונֹו יד ןּוא םיסכֹומ יד רעּבָא ,טּביױלגעג
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 םיא ידּכ ,טַאהעג הטָרַח טינ ךָאנרעד וליפַא ריא טָאה ,ןעועג סע טָאה ריא
 .ןּביולג ּוצ

 טצנַאלפעג טָאה סָאװ ,תיֵּבַה-לעַּב ַא זיא ןעוועג :לשֶמ רעדנַא ןַא טרעה **
 ַא םיא ןיא ןּבָארנעגסױא ןּוא ,טמַאצעגמורַא םיא טָאה ןּוא ,ןטרָאגנַײװ ַא

 ,רענטרעגנַײװ ּוצ ןעגנודרַאפ םיא טָאה רע ןּוא ,םערּוט ַא טיוּבעג ןּוא ,רעטלעק
 ןַמז רעד ןעמוקעג זיא עס זַא ןּוא** .ןײרַא דנַאל רעדנַא ןַא ןיא קעװַא זיא ןּוא
 ןעמענוצּפָא ,רענטרעגנַײװ יד ּוצ טכענק ענייז טקישעג רע טָאה ,תוריּפ ןּופ

 םענייא ןּוא ,טכענק ענייז ןעמּונעג ןּבָאה רענטרעגנַײװ יד ןּוא** ;תוריִּפ ענייז

 .טנייטשרַאפ ןרעדנַא ןַא ךָאנ ןּוא ,טייטעג ןרעדנַא ןַא ,ןגָאלשעג ייז ןּבָאה
 ןּוא ;רעירפ יװ רעמ ,טכענק ערעדנַא טקישעג לָאמַא רעדיוו טָאה רע ןּוא **

 טקישעג יײז ּוצ רע טָאה ךָאנרעד"* .ןָאטעג ױזַא ךיוא ייז טימ ןּבָאה ייז

 יד זַא ןּוא* .ןּוז ןיימ רַאפ ןּבָאה ץֶרֶא-ךֶרֶד ןלעװ ייז :טגָאזעג ןּוא ,ןּוז ןייז
 זיא סָאד :ךיז ןשיװצ טגָאזעג יז ןּבָאה ,ןּוז םעד ןעזרעד ןּבָאה רענטרעגנַײװ

 יז ןּוא* .השורי ןייז ןעמענּוצ ןּוא ,ןענעגרַה םיא רימָאל ,טמּוק ;שֶרֹוי רעד
 םיא ןּבָאה ןּוא ,ןטרָאגנַײװ םעד ןּופ ןפרָאװעגסױרַא ןּוא ןעמונעג םיא ןּבָאה
 סָאװ ,ןעמּוק טעװ ןטרָאגנַײװ םעד ןּופ רַאה רעד וַא ,ןֵכֹּבי .טעגרַהעג

 ענעי טעװ רע :םיא ּוצ יז ןגָאו= ?רענטרעגנַײװ ענעי טימ ןָאט רע טעװ

 ןטרָאגנַײװ םעד ןעגנידרַאפ ןּוא ,ןפֹוא ןקידאָרומ ַא ףיוא ןעגנערּבמּוא םיעָשר

 .טייצ רעייז וצ תוריּפ יד ןּבעגּפָא םיא ןלעװ סָאװ ,רענטרעגנַײװ ערעדנַא ּוצ
 :קוסָּפ םעד טנעיילעג טינ לָאמנייק ריא טָאה :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה ַעּוׁשְי ןּוא

 ,ןפרָאװרַאפ ןּבָאה רעטסנַײמױּב יד סָאװ ,ןייטש רעד
 ;ןייטשלקניוו םּוצ ןרָאװעג זיא
 ,ןעשעג סָאד זיא טָאג ןּופ
 ?אןגיוא ערעזדנוא ןיא ךעלרעדנּואוו זיא סע ןּוא

 ןעמּונעגקעװַא ךייא ןּופ טעװ טָאג ןּופ תוכלַמ סָאד :ךייא ךיא גָאז רעּבירעד *
 ,זרוריּפ ענייז ןעגנערּבסױרַא טעװ סָאװ ,קלָאפ ַא ּוצ ןרעװ ןּבעגעג ןּוא ,ןרעװ

 ;ןגָאלשעצ ךיז טעװ ,ןייטש ןקיזָאד םעד ףיוא ןלַאפ טעװ סָאװ ,רעד ןוא +
 .ןלָאמעצ רע טעװ םעד ,ןלַאפ טעװ רע ןעמעוו ףיוא רעּבָא

 ,םילָשמ ענייז טרעהעג ןּבָאה םישּורּפ יד ןּוא םיִנַהֹּכ-ישָאר יד ןעוו ןּוא *
 יז םַגַה ןּוא* .ייז ןגעװו טדערעג טָאה רע וַא ,ןעוועג -רעַשמ ךיז יז ןּבָאה

 ,23 ,22 ,חיק םילהּת *
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 ,קלָאפ ןרַאפ טַאהעג ארֹומ רעּבָא יז ןּבָאה ,ןּפַאכ ּוצ םיא טכוזעג ןּבָאה

 .איבָנ ַא רַאפ ןטלַאהעג םיא טָאה ןעמ םירָאװ

 סָאד* :ןגָאז וצ ױזַא ,םילָשמ טימ טדערעג יז ּוצ רעדיוו טָאה ַעּוׁשִי ןּוא
 טכַאמעג הדונּותַח טָאה סָאװ ,ךלָמ ַא ּוצ ןכילגעג זיא םִיַמָׂש-תֹוכלַמ ֵֿנ

 ןענעז סָאװ ,יד ןפור ּוצ טכענק ענייז טקישעגסױרַא טָאה רע ןּוא* ,ןּוז ןייז

 טָאה* .ןעמוק טלָאװעג טינ ןּבָאה יז רעּבָא ;הנּותַח רעד ףיוא ןטעּברַאפ ןעוועג
 סָאװ ,יד טגָאז :טגָאזעג ןּוא ,טכענק ערעדנַא טקישעגסױרַא לָאמַאכָאנ רע

 עניימ ןּוא ןסקָא עניימ ;טײרגעגנָא ןיוש זיא הדועס ןיימ ,טעז :ןטעּבעג ןענעז

 רעד ּוצ טמּוק ;טײרג זיא גנידצלַא ןּוא ,ןטכָאשעג ןיוש ןענעז רעדניר עטעפ

 ּוצ רעװ ,ןעגנַאנעג ךיז ןענעז ןּוא ,טרַאעג טינ סָאד טָאה יז רעּבָא* .הנּותַח

 ענייז ןעמונעג ןּבָאה עקירעביא יד ןּוא" ;רחסמ ןייז ּוצ רע ןּוא ,דלעפ ןייז
 זיא ְךלֶמ רעד ןּוא* .טייטעג ןּוא ,טלדנַאהַאּב סואיִמ יז ןּבָאה ןּוא ,טכענק

 ענעי טכַארּבעגמּוא ןּוא ,?-ולִיַח ענייז טקישעג טָאה ןּוא ,ןרָאװעג סעַּכ ןיא

 ענייז ּוצ טגָאזעג רע טָאה ךָאנרעד* .טָאטש רעייז טנערּברַאפ ןּוא ,םיחצֹור
 ןענעז ,ןטעּברַאפ ןעוועג ןענעז סָאװ ,יד רעּבָא ,טיירג זיא הֵנּותַח יד :טכענק
 טעװ ריא לפיוו ןּוא ,ןגעוװ-דַײש יד ףיוא רעּבירעד טייג" .ןעוװעג טרעוו טינ
 ףיוא ןעגנַאנעגסױרַא טכעגק יד ןענעז * .הנּותַח רעד ףיוא טעּברַאפ ,ןפערט
 יס ,טננענַאּב ןּבָאה יז ןעמעװ ,עלַא טלמַאזעגנַײא ןּבָאה ןּוא ,ןגעוו יד

 .טסעג טימ לּופ ןרָאװעג זיא הנּותַח יד ןּוא ;עטּוג ןּוא עטכעלש
 ןטרָאד רע טָאה ,טסעג יד ןקּוקנָא ןעמוקעגנַײרַא זיא ךֹלֶמ רעד זַא ןּוא :!

 טָאה רע ןּוא * .שוּבלַמ-הֹנּותַח ןייק ןגָארטעג טינ טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןעזעג

 -הנּותַח ַא ןָא ןעמּוקעגנַײרַא רעהַא ּוטסיּב יװַאיװ ,טניירפ :טגָאזעג םיא ּוצ
 טגָאזעג ךלָמ רעד טָאה טלָאמעד * .ןושָל ןָא ןּבילּבעג זיא רע ןּוא ?שוּבלַמ

 רעד ןיא סױרַא םיא טפרַאװ ןּוא ,סיפ ןּוא טנעה םיא טדניּב :טכענק ענייז ּוצ
 .ןייצ ןּופ ןצירק סָאד ןּוא ןייוועג ןייז טעװ טרָאד ;שינרעטצניפ רעקידנסיורד
 .טליײװרעדסױא קיצ:יװ רעּבָא ,ןרָאװעג ןפורעג ןענעז ְךַס ַא םירָאװ !*

 ,ןטלַאהעג הצֲע ןַא ךיז ןּבָאה ןּוא ןעגנַאגעג םישורּפ יד ןענעז טלָאמעד '*
 ערעייז טקישעג םיא ּוצ ןנָאה ייז ןּוא * .דייר ענייז ייּב ןּפַאכ וצ םיא יװַאיװ

 טסיּב ּוד זַא ,ןסייוו רימ ,יּבִר :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טַײל-סודרּוה יד טימ ,םידימלַּת
 טרַא ךיד ןּוא ;טָאג ןּופ געו םעד תֹמָאּב טסנרעל ּוד זַא ןּוא ,קיטפַאהרָאװ
 ודנּוא גָאז ,ןֵכֹּב" .םבינָפיאׂשּנ טינ םענייק טסיּב ּוד םירָאװ ,רענייק טינ
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 ַעּושְי* !טינ רעדָא ,רסיק םעד רעייטש ןּבעג ןעמ ףרַאד .טסניימ ּוד סָאװ

 ריא טוװאּורּפ סָאװרַאפ :טגָאועג ןּוא ,תועשר רעייז טנעקרעד רעּבָא טָאה
 םיא יז ןּבָאה .טלעג"רעייטש סָאד רימ טזייוװ* ?םביפנֹוח ריא ,סיוא ךימ
 עקיזָאד סָאד זיא סעמעוו :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה ַעּוׁשִי ןּואי .רָניִד ַא טכַארּבעג

 ײז ּוצ רע טָאה טלָאמעד .סרסיק םעד :ייז ןגָאז ?טפירשפיוא יד ןּוא דליּב
 טָאג ּוצ ןּוא ,סרסיק םעד זיא סָאװ ,סָאד רסיק םעד רעּבירעד טיג :טגָאזעג

 םמֹוּתשִנ ייז ןענעז ,טרעהעג סָאד ןּבָאה ייז זַא ןּוא*י .סטָאג זיא סָאװ ,סָאד

 .ןעגנַאגעגקעװַא ןענעז ןוא טוָאלעגּפָא םיא ןּבָאה יז ןּוא ;ןרָאװעג
 זיא'ס זַא ,ןגָאז סָאװ ,םיקּודצ ןעמּוקעג םיא ּוצ ןענעז גָאט םענעי ןיא*י

 ,יּבִר :ןגָאז ּוצ יװַא* ,טגערפעג םיא ןּבָאה יז ןּוא ;םיתָּמַה-תִיְחַּת ןייק ָאטינ
 ךָאנ רעּביא טינ טוָאל סָאװ ,טּברַאטש שטנעמ ַא ּבױא :טגָאועג טָאה הרשמ

 ןעמָאז ןלעטשפיוא ןּוא ,ּבייוו ןייז ןעמענ רעדּורּב ןייז לָאז ,רעדניק ןייק ךיז
 רעטשרע רעד .רעדירּב ןּביז ודנּוא ייּב ןענעז ןעוועג* .ארעדּורּב ןייז רַאפ

 טַאהעג טינ טָאה רע יװ יװַא ןּוא ,ןּברָאטשעג זיא ןּוא ,טַאהעג הנּותַח טָאה
 ןוא" .רעדּורּב ןייז רַאפ ּבײװ ןייז טוָאלעגרעּביא רע טָאה ,ןעמָאז ןייק
 םּוצ ןּואי .ןטעּביז ןויּב ,ןטירד םעד ןּוא ,ןטייווצ ןטימ ןעוװעג ךיוא ויא ױזַא

 סעמעוו ,םיתָמַה-תִיְחַּת ייּב ,ןֵכּב** .ּביײװ סָאד ןּברָאטשעג זיא ,עלַא ךָאנ ,ףֹוס
 .טַאהעג יז ןּבָאה עלַא יז םירָאװ !?ןייז יז טעװ ןּביז יד ןּופ ּבייוו

 ,תועָט ַא טכַאמ ריא :טגָאזעג ייז ּוצ ןּוא ,טרעפטנעעג טָאה ַעּוׁשִי ןּוא *
 םירָאװ*? .טָאג ןּופ טכַאמ יד טינ ךיוא ןּוא ,ׁשֶדֹוקַהייֵבתִּכ יד טינ טנעק ריא לייוו

 ,ןכַאמ הֵנּותַח טינ ךיוא ייז טּוט עמ ןּוא ,הנּותַח טינ יז ןּבָאה םיִתָמַהתִיַחּת ייּב

 ,םיתָמַה-תַיְחּת ְךייַׁש סָאװ ןּוא*: .למיה ןיא םיכָאלַמ יד יװ ןענעז ייז טרעיינ
 ךיא * :טָאג ןּופ ןרָאװעג טגָאזעג ךייא ּוצ זיא סָאװ ,טנעיילעג טינ ריא טָאה

 ןופ טָאג רעד ןּוא ,קָחצִי ןּופ טָאג רעד ןּוא ,םכהָרבַא ןּופ טָאג רעד ןיִּב
 זַא ןּוא* .עקידעּבעל ןּופ טרעיינ ,עטיוט ןּופ טָאג רעד טינ זיא רע ?:בקעַי
 .הרֹוּת ןייז רעּביא ןרָאװעג םמֹוּתשִנ יז ןענעז ,טרעהעג סָאד טָאה קלָאפ סָאד

 טכַאמעג םיקּודצ יד טָאה רע זַא ,טרעהעג ןּבָאה םישּורּפ יד תעּב ןּוא
 -דימלַּת ַא ,ייז ןּופ רענייא ןּוא** .םענייאניא טלמַאזרַאפ ךיז יז ןּבָאה ,ןגייווש
 זיא עכלעוו ,יּבר* :ןוואּורּפ וצ םיא ידּכ ,הָלאַׂש ַא טנערפעג םיא טָאה ,םֹכָח
 טסלָאז ּוד :טגָאועג םיא ּוצ רע טָאה" ?הרֹוּת רעד ןיא הוװצִמ עטסערג יד

 .6 ,ג תֹומׁש ב .6 ,5 ,הכ םירבד א
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 ,המָשנ רעצנַאג ןייד טימ ןּוא ,ןצרַאה ןצנַאג ןייד טימ רַאה ןייד טָאג ןּבָאה ּביל
 עטשרע יד ןּוא עטסערג יד זיא סָאד** .אדנַאטשרַאפ ןצנַאג ןייד טימ ןּוא
 רבֵח ןייד ןּבָאה ּביל טסלָאז ּוד :ריא ּוצ ךעלנע זיא עטייווצ ַא ןּוא* .הווצִמ

 ןּוא הרֹוּת עצנַאג יד טגנעה תווצִמ ייווצ עקיזָאד יד ףיוא* ,בןיילַא ךיד יװ

 .םיאיִבְנ יד
 יז טָאה ,םענייאניא טלמַאזרַאפ ןעוועג ןענעז םישּורּפ יד תעּב ןּוא +

 ?ַחיִׁשָמ םעד ןגעװ ריא טקנעד סָאװ * :ןגָאז ּוצ יװַא ,אישק ַא טגערפעג ַעּוׁשִי
 ָאט :יײז וצ רע טגָאז* .דִוָדְדִּב רעד :םיא ּוצ יז ןגָאז ?רע זיא ןּוז סעמעוו

 :טגָאז רע תעּב ,רַאה טסייג ןיא םיא טפּור דִוָד סָאװ ,סע טמּוק יװ

 ,רַאה ןיימ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג *

 ,טנַאה דעטכער ןיימ ייּב ךיד ץעז
 ?גלקנעּבסופ ןייד רַאפ טנייפ ענייד ןכַאמ לעװ ךיא זיּב

 רענייק ןּוא * ?ןּוז ןייז רע זיא יװַאיװ ,רַאה ןָא םיא טפּור דִוָד ּביױא ,ןֵכּב*

 טָאה ןָא גָאט םענעי ןּופ ןּוא ,טרָאװ ןייק ןרעפטנע טנעקעג טינ םיא טָאה

 .תוישק ןייק ןגערפ ּוצ םיא טּבױלרעד טינ רענייק רעמ ןיוש ךיז

 יד? ;םידימלַּת ענייז ּוצ ןּוא קלָאפ םּוצ טדערעג ַעּוׁשִי טָאה טלָאמעד ְּ ר
 סָאװ ץלַא ,רעּבירעד* ;לּוטש סהשמ ףיוא ןציז םישּורּפ יד ןּוא םירפֹוס

 ערעייז ךָאנ טינ טּוט רעּבָא ,ןָאט ןּוא ןטיהּפָא ריא טלָאז ,ךייא ןלעפַאּב יז
 ןענעז סָאװ ,תואׂשַמ ערעווש ןדניּב יײז* .טינ ןעּוט ןּוא ,ןגָאז ייז םירָאװ ;םיִׂשעַמ

 ;ןשטנעמ ןּופ ןעלסקַא יד ףיוא ףױרַא יז ןגייל ןּוא ,ןגָארטרעד ּוצ רעווש
 םיִׂשֹעַמ ערעייז עלַא ןּוא* .ייז ּוצ רעגניפ ןייק ּוצ טינ ןריר ןיילַא יז רעּבָא
 ערעייז טיירּב ןכַאמ ייז םירָאװ .ןעז ייז ןלָאז ןשטנעמ ידּכ ,רָאנ יז ןעּוט

 ,תודועס ףיוא ןָאדּבױא טעד ּביל ןּבָאה ןּוא* ;תיִציִצ יד גנַאל ןּוא ןיִליִפּת

 םולָש ןּבעגּפָא יז לָאז ןעמ ןּוא' ,תויִסַנּכייֵּתְּב יד ןיא טָאטש עטסבּושָח יד ןּוא
 טלָאז ריא רעּבָא * .יּבִר :ןפּור יז ןלָאז ןשטנעמ ןּוא ,רעצעלּפקרַאמ יד ןיא
 עלַא ריא ןּוא ,יּבָר רעיא זיא רענייא םירָאװ ,יּבִר ןפּור ןוָאל טינ ךיז
 םירָאװ ,רעטָאפ רעייא דרע רעד ףיוא טינ םענייק טפּור ןּוא" .רעדירּב טנעז

 טינ ךיוא ךיז טלָאז ריא* .למיה ןיא ויא סָאװ ,רעטָאפ רעייא זיא רענייא
 ןּוא! .ֵַחיִׁשָמ רעד -- רערעל רעיא זיא רענייא םירָאװ ,רערעל ןפפּור ןזָאל
 טעװ עס רעװ ןּוא = ;רענידַאּב רעייא ןייז לָאז ךייא ןשיװצ רעטסערג רעד

 .| ,יק םילהּתנו .18 ,טי ארקוב .8 ,ו םירבד א
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 ןילַא ךיז טעװ עס רעװ ןּוא ;ןרעװ טקירעדינרעד טעװ ,ןכייהרעד ןײלַא ךיו
 .טכייהרעד ןרעװ טעװ ,ןקירעדינרעד

 ריא םירָאװ !םיפנֹוח ריא ,םישורּפ ןּוא םירפֹוס ,ךייא ּוצ ייוו רעּבָא:*

 ןּוא ,ןײרַא טייג ןײלַא ריא טינ ;ןשטנעמ רַאפ םִיַמָׁש-תֹוכלַמ סָאד טסילשרַאפ
 .ןעמּוקנַײרַא ןליוו סָאװ ,יד ןײגנַײרַא טוָאל ריא טינ

 טגנילש ריא םירָאװ !םיפנֹוח ריא ,םישּורּפ ןּוא םירפֹוס ,ךייא ּוצ ייוו:!
 טעװ רַאפרעד ;גנַאל ריא טנוװַאד טשרמֹולּכ ןּוא ,תונָמלַא ןּופ רעזייה יד ןייא

 .קַסּפ ןרעּברַאה ַא ןגירק ריא
 טרָאפ ריא םירָאװ !םיפנֹוח ריא ,םישּורּפ ןּוא םירפֹוס ,ךייא ּוצ ייוו *

 סע טרעװ רע ןעװ ןּוא ;-רֶג ַא רַאפ םענייא ןכַאמ ּוצ הֹׁשָּבִי ןּוא םִי סיוא

 .ךייא ןּופ רעגרע לָאמ ייווצ ,םונָהיגְְזַּב ַא רַאפ םיא ריא טכַאמ ,ןיוש
 םייּב טרעווש עס רעװ :טגָאז סָאװ ,רעריפ עדנילּב ריא ,ךייא ּוצ ייוו +*

 זיא ,לכיֵה ןּופ דלָאג םייּב טרעװש עס רעװ רעּבָא ;טינרָאג סע ויא ,לכיֵה
 ,דלָאג סָאד :רעסערג זיא סָאװ םירָאװ !עדנילּב ןּוא םינָארַאנ ריא " .בייַח
 םייּב טרעװש עס רעװ ;ןּוא * ?דלָאג סָאד טקילײה סָאװ ,לכיֵה רעד רעדָא

 ףיוא זיא סָאװ ,ןּברַק םייּב טרעוש עס רעװ רעּבָא ;טינרָאג זיא סָאד ,ַחָּבזִמ
 ,ןּברק רעד ,רעסערג זיא סָאװ םירָאװ !עדנילּב ריא'* .בייזדד ויא ,םיא

 טרעווש סָאװ ,רעד ,רעּבירעד* ?ןּברָק םעד טקילײה סָאװ ,ַחָּבוִמ רעד רעדָא
 ,רעד ןּוא*6 .םיא ףיוא זיא סָאװ ,ץלַא ייּב ןּוא ,םיא ייּב טרעווש ,ַחַּבוִמ םייּב
 ןיא טניואוו סָאװ ,םעד ייּב ןּוא ,םיא ייּב טרעווש ,לכיֵה םייּב טרעווש סָאװ
 ,טָאג ןּופ ןָארט םעד ייּב טרעוװש ,למיה םייּב טרעווש סָאװ ,רעד ןּוא? .םיא

 .םיא ףיוא טציז סָאװ ,םעד ייּב ןּוא

 רֹׂשֲעַמ טיג ריא םירָאװ !םיפנֹוח ריא ,םישּורּפ ןּוא םירפֹוס ,ךייא ּוצ ייוו
 רעמ יד ןעװעג םבייקמ טינ טָאה ןּוא ,למִיק ןּוא ןִינַא ןּוא עטנעימ ןּופ
 עקיזָאד יד ;הּומָא ןּוא ,דָסֶח ןּוא ,טּפשִמ :הרֹוּת רעד ןּופ ןכַאז ערעבּושָח
 ריא'* .ןוָאלסױא טינ ךיױא ערעדנַא יד ןּוא ,ןָאט טפרַאדַאּב ריא טָאה
 !למעק ַא ןייא טגנילש ןּוא ,עלעגילפ ַא ךרּוד טעַײז ריא ,רעריפ עדנילּב

 טקינייר ריא םירָאװ !םיפנֹוח ריא ,םישּורּפ ןּוא םירפֹוס ,ךייא ּוצ ייוו**
 לּופ יז ןענעז קינײװעניא רעּבָא ,קיניײװנסױא ןּופ לסיש יד ןּוא רעכעּב םעד
 ןוא רעכעּב םעד םדֹוק קינײר !ישּורּפ רעדנילּב ּוד* .הֹלווַע ןּוא הליוג טימ
 .קינייװנסױא ןּופ ןייר ןרעװ ךיוא ןלָאז ייז ידּכ ,קינייװעניא ןּופ לסיש יד
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 טנעז ריא םירָאװ !םביפנֹוח ריא ,םישּורּפ ןּוא םירפֹוס ,ךייא ּוצ ייוו*

 רעּבָא ,ןייש סיוא יז ןעעז ךעלרעסיוא סָאװ ,םירָבק עטכלַאקעג ּוצ ןכילגעג

 .האמּוט רעדעי טימ ןּוא ,םיּתָמ ןּופ רענייּב טימ לּופ יז ןענעז קיניײװעניא
 רעּבָא ,ןשטנעמ רַאפ םיִקידַצ יו סא ךעלרעסיוא ריא טעז ױזַא טקנוּפ *

 .טטכעלש ןּוא הפיִנֲַח טימ לּופ ריא טנעז קינײװעניא

 יד טיוּב ריא םירָאװ !םיפנֹוח ריא ,םישּורּפ ןּוא םירפֹוס ,ךייא ּוצ ייוו

 :טגָאז ןּוא* ,םיקידַצ יד ןּופ תובֵצַמ יד טריצַאּב ןּוא ,םיאיִבנ יד ןּופ םיִרָבק
 רימ ןטלָאװ ,תֹובָא ערעודנוא ןופ געט יד ןיא טּבעלעג ןטלָאװ רימ .ּביױא
 טימרעד"* .םיאיִבנ יד ןּופ טּולּב םעד ןיא ייז טימ קֶלֶח ןייק טַאהעג טינ

 ןּבָאה סָאװ ,יד ןּופ רעדניק יד טנעז ריא וַא ,תודָע ןײלַא ךיו ףיוא יא טגָאז
 .תֹובָא ערעייא ןּופ סָאמ יד לּופ טכַאמ ,רעּבירעד * .םיִאיִבִנ יד טעגרַהעג

 םעד ןּופ ןענירטנַא ריא טעװ יװַאיװ ,ןשידקע ןּופ ץָארּפש ,ןעגנַאלש ריא *

 ןּוא ,םימָכַח ןּוא ,םיאיִבנ ךייא ּוצ ךיא קיש רעּבירעד** ?םונָהיִג ןּופ טּפׂשִמ
 ןופ עכעלטע ןּוא ;ןקיצײרק ןּוא ,ןטייט ריא .טעװ יז ןּופ עכעלטע ;םירפֹוס

 ּוצ טָאטש ןּופ ןפָדֹור ןּוא ,?רויִסָנּכיֵּתְּב ערעייא ןיא ןסיימש ריא טעװ ייז
 סָאװ ,טּולּב עקיטרַאפטכער עצנַאג סָאד ןעמוק לָאז ךייא ףיוא ידּכ * ,טָאטש

 ויּב ,קידַצַה-לָבָה ןּופ טּולּב םעד ןּופ ,דרע רעד ףיוא ןרָאװעג ןסָאגרַאפ זיא
 םעד ןשיװצ טיײטעג טָאה ריא ןעמעוו ,הדָיכְרּבוִּב הָירַכז ןּופ טּולּב םעד

 ףיוא ןעמוק טעװ ץלַא סָאד ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ** .אַחַּבוִמ ןּוא לכיֵה

 ֹ .רֹוד ןקיזָאד םעד
 ,יד טסנייטשרַאפ ןּוא ,םיאיִבנ יד טסעגרַה סָאװ ,םִיַלָשּורי ,,םִיַלָשּורי ָא*

 ןעלמַאנַײא טלָאװעג ךיא ּבָאה לָאמ לפיו !ריד ּוצ טקישעג ןענעז סָאװ
 ,לגילפ עריא רעטנוא ךעלדניה עריא ןייא טלמַאז ןּוה ַא יװ ,רעדניק ענייד

 .בורָח ןּבײלּב ךייא טעװ זױה רעיא ,טעז** !טלָאװעג טינ טָאה ריא ןּוא
 ריא ויּב ,ןעז טינ רעמ ךימ ריא טעװ ןָא טציא ןּופ ,ךייא גָאז ךיא םירָאװ*
 ,בטָאג ןופ ןעמָאנ םעד ןיא אָּבַה ְךּורָּב :ןגָאז טעװ

 -קעװַא ןעמונעג טָאה ןּוא ,שדֹקִמַה-תיֵּב םעד ןּופ סױרַא זיא ַעּוׁשִי ןּוא ר ר
 ןזייוו ּוצ םיא ידּכ ,טנעענעג םיא ּוצ ןּכָאה םידימלַּת ענייז ןּוא ,ןייג

 יז ּוצ ןּוא ,טרעפטנעעג טָאה רע רעּבָא? .ׁשדֹקִמַה-תיֵּב םעד ןּופ םיִָינַּב יד

 .26 ,חיק םילהּתב .2ו ,דכ 'ב םימיה ירבד ;8 ,ד תישארּב א
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 טינ ָאד טעװ עס ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ ?ץלַא סָאד ריא טעז :טגָאזעג

 .ןרעװ ןפרָאװענּפָארַא טינ טעװ סָאװ ,ןייטש ַא ףיוא ןייטש ַא ןּביילּב
 ּוצ טנעענעג ןּבָאה ,םביתיִזַהרֵה םעד ףיוא ןסעזעג ויא רע ןעוװ ןּוא *

 גָאז :טנָאועג ןּבָאה ןּוא ,ןײלַא ןעוועג ןענעז יז תעּב ,םידימלַּת ענייז םיא

 ,ןעמּוק ןייד ןּופ ןמיִס רעד ןייז טעװ סָאװ ןּוא ,ןעשעג סָאד טעװ ןעוװ ,זדנוא

 יז ּוצ ןּוא ,טרעפטנעעג טָאה ַעּוׁשִי ןּוא* ?טלעװ רעד ןּופ ץִק םעד ןּופ ןּוא
 ןלעװ ְךַס ַא םירָאװ* .ןריפרַאפ טינ ךייא לָאז רענייק זַא ,טעז :טגָאזעג

 ךֵס ַא ןלעװ ןּוא ,ַחיִׁשָמ רעד ןיּב ךיא :ןגָאז ןּוא ,ןעמָאנ ןיימ ןיא ןעמּוק

 רָאנ ,תומָחֹלִמ ןּופ תועּומש ןּוא ,תומָחלִמ ןּופ ןרעה טעװ ריא ןּוא* .ןריפרַאפ

 ץק רעד רעּבָא ,ןעמּוק וּומ ץלַא סָאד םירָאװ ;ןקערש טינ ךיז טלָאז ריא
 ןגעק הכּולמ ןּוא ,המּוא ןגעק ןייטשפיוא טעװ המּוא םירָאװ' .טינ סָאד זיא

 ענעדישרַאפ ןיא ןשינרעטיצדרע ןּוא רעגנּוה ןייז ןלעװ עס ןּוא ,הדכולמ

 .ןעַײװ יד ןּופ ּבײהנָא רעד זױלּב זיא ץלַא סָאד רעּבָא* .רעטרע
 ;ןטײט ךייא ןּוא ,גנוקינייּפ ּוצ ןרעפטנערעּביא ךייא יז ןלעװ טלָאמעד'?

 ןּוא? .ןגעװנעמָאנ ןיימ ןּופ ?רומּוא עלַא ןּופ טסַאהעג ןייז טעװ ריא ןּוא
 םעד רענייא ןטָאררַאפ ןּוא ,ןרעװ טלכױרטשעג ְךַס ַא ןלעװ טלָאמעד
 םיאיִבנ עשלַאפ ךךַס ַא ןּוא* .ןרעדנַא םעד רענייא ןּבָאה טנייפ ןּוא ,ןרעדנַא
 טעװ תועשִר סָאד לייוו ןּוא+* .ןריפרַאפ ְךַס ַא ןלעװ ןּוא ,ןייטשפיוא ןלעװ

 רעּבָא* .ןרעװ טליקעגּפָא בֹור םעד ייּב טפַאשּביל יד טעװ ,ןרעמרַאפ ךיז

 עקיָאד יד ןּוא* .ןרעװ לֹוציִנ טעװ ,ףֹוס ןויּב ןטלַאהסױא טעװ סָאװ ,רעד
 רַאפ ,טלעװ רעצנַאג רעד ןיא ןרעװ טגָאזעגנָא טעװ תוכְלַמ םעד ןּופ הרוׂשּב
 .ץֵק רעד ןעמּוק טעװ ךָאנרעד ןּוא ;תומּוא עלַא ּוצ תודָע ןַא

 ,גנוטסיװרַאפ רעד ןּופ טייקידרעוװמּוא יד ןעז טעװ ריא ןעוו ,רעּבירעד *

 סָאװ ,רעד לָאז) שודְק-םֹוקָמ ןיא ןייטש ,יאיבָנַה לֵאיִנָד טדער ריא ןּופ סָאװ
 ןענירטנַא ,הדּוהי ןיא ןענעז סָאװ ,יד ןלָאז טלָאמעד !* ,(ןייטשרַאפ ,ןענעייל טּוט
 סעּפע ןעמענ ןײגּפָארַא טינ ,ךַאד ןפיוא זיא סָאװ ,רעד לָאז" ;גרעּב יד ןיא
 ןעמענ ּוצ ןרעקמּוא טינ ךיז ,דלעפ ןיא זיא סָאװ ,רעד לָאז ןּוא !* ;ויוה ןייז ןּופ
 ּוצ ןּביג סָאװ ןּוא ,תֶרָּבועמ ןענעז סָאװ ,יד ּוצ זיא ייוו רעּבָא* .לטנַאמ ןייז
 ,רעטניוו ןיא ןייז טינ לָאז גנּונירטנַא רעייא זַא ,טעּב ןוא*י !געט ענעי ןיא ןגַײז
 סָאװ ,ַאזַא ,הרָצ עסיורג ַא ןייז טעװ טלָאמעד םירָאװ*! .תֹּבַש ַא ןיא רעדָא

 / .ו| ,בי ;3ו ,אי ;27 ,ט לאינדא
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 טינ רעמ ןיוש טעװ ןּוא ,טציא ויּב טלעװ ּבײהנָא ןּופ ןעװעג טינ ךָאנ זיא

 םּוש ןייק טלָאװ ,ןרָאװעג טצריקרַאפ טינ געט ענעי ןטלָאװ ןּוא*  ,ןייז
 ענעי ןלעװ עטלייװרעדסױא יד ּבילּוצ טרעיינ ;ןרָאװעג לֹוציִנ טינ םָדֹו"רֹׂשָּב
 טָא :ןגָאז ךייא ּוצ רעװ טלָאמעד טעװ עס ּבױא* .ןרעװ טצריקרַאפ געט

 .ןּבױלג טינ סע ריא טלָאז !רע ויא ןטרָאד :רעדָא !זַריִׁשְמ רעד זיא
 סָאװ ,םיאיִבנ עשלַאפ ןּוא ,םיחיִשמ עשלַאפ ןייטשפיוא ןלעװ עס םירָאװ:!

 ,ךעלגעמ ּביוא ,ןריפרַאפ ּוצ ידּכ ,רעדנואוו ןּוא סנכייצ עסיורג ןוײװַאּב ןלעוו

 .טגָאזעגסױרָאפ ךייא סע ּבָאה ךיא ,טעו* .עטליײװרעדסױא עמַאס יד וליפַא
 ,רּבדִמ רעד ןיא ויא רע ,טעז :ןגָאז ךייא ּוצ ןלעװ ייז בוא ,רעּבירעד *
 סע ריא טלָאז ,ןרעמַאק יד ןיא ןיא רע ,טעז ;ןײגסױרַא טינ ריא טלָאז

 ןזיּב טכייל ןּוא חרוִמ ןּופ טױרַא טמּוק ץילּב רעד יװ םירָאװ** ,ןּביױלג טינ

 יד זיא'ס ּואוַא* .םֶדָאְדָּב םעד ןּופ ןעמּוק סָאד ןייז טעװ יױזַא ,ברֶעַמ

 .ןעלמַאזרַאפ סרעלדָא יד ךיז ןלעװ טרָאד ,הֹליֵבנ
 ,ןרעװ רעטצניפ ןּוז יד טעװ געט ענעי ןּופ הרָצ רעד ךָאנ ףּכיֵּת ןּוא

 ,למיה ןּופ ןלַאפ ןלעװ ןרעטש יד ןּוא ,טכיל ריא ןּבעג טינ טעװ הִנָבל יד ןּוא

 טעװ טלָאמעד ןּוא* .ןרעװ טלסיירטעגפיוא ןלעװ למיה ןּופ תולָיַח יד ןּוא

 ןופ תוחָּפשִמ עלַא ןּוא ,למיה ןיא םָדָאיְזִּב םעד ןּופ ןכייצ רעד ןוַײװַאּב ךיז
 יד ףיוא ןעמּוק טבכנֶדָאְזִּג םעד ןעז ןלעװ ייז ןּוא ,ןגָאלק ןלעװ דרע רעד
 ןקישסױרַא טעװ רע ןּוא*י .דובָּכ סיורג ןּוא הרובג טימ למיה ןּופ סנקלָאװ

 ןעלמַאופיונוצ ןלעוװ יז ןּוא ,רפֹוש ַא ןּופ לֹוק ןקרַאטש ַא טימ םיכָאלַמ ענייז

 .ןרעדנַא ןויּב למיה קע ןייא ןּופ ,ןטניו ריפ יד ןּופ עטלייוװרעדסוא ענייז
 טרעוװ גייווצ ןייז ןעו :טיוּבנגַײּפ םעד ןּופ לשֶמ ַא ּפָארַא ךיז טמענ*י

 זיא רעמּוז רעד זַא ,ריא טסייוו טלָאמעד ,רעטעלּב סױרַא טיג ןּוא קיטפַאז

 רע זַא ,טסייוװ ָאט ,ןעז ץלַא סָאד טעװ ריא ןעוו ,ריא ךיוא יױװַא* .טנעָאנ
 רֹוד רעקיָאד רעד ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ*+ .ריט רעד ייּב טנעָאנ זיא
 ןלעװ דרע ןּוא למיה"* .ןעשעג טעװ ץלַא סָאד ויּב ,ןייגרַאפ טינ טעװ

 ןייגרַאפ טינ לָאמנײק ןלעװ דייר עניימ רעּבָא ,ןייגרַאפ
 םיכָאלַמ יד טינ וליפַא ,טינ רענייק טסייוו הֹעֶש ןּוא גָאט םענעי ןּופ ןּוא *

 סע יװ ןּוא* .ןײלַא רעטָאפ רעד רָאנ טרעיינ ,ןּוז רעד טינ ךיוא ,למיה ןיא
 .םֶדָאְןֶּב םעד ןּופ ןעמּוק טָאד ןייז טעװ יװַא ,ןֵחֹנ ןּופ געט יד ןיא ןעוועג זיא

 ,ןעקנורטעג ןּוא ןסעגעג ייז ןּבָאה ?לוֹּבַמ ןרַאפ געט ענעי ןיא יו םירָאװ
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 ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא זיא ַחֹנ ןעוו גָאט ןויּב ,טכַאמעג הנּותַח ןּוא ,טַאהעג הנּותַח
 ןוא ,ןעמוקעג ויא לוּבַמ רעד זיּב ,טסּואװעג טינ ןּבָאה יז ןּוא* ,הביּת רעד

 ךֶּב םעד ןּופ ןעמּוק סָאד ןייז טעװ יױװַא טקנּוּפ ;טקעמענּפָא עלַא יז טָאה
 ןעמּונעגקעװַא טעװ רענייא ;דלעּפ ןיא ןייז ייװצ ןלעװ טלָאמעד * .םָדָא

 ןלעװ רעּביײװ ייווצ* .ןרעװ טזָאלעגרעּביא טעװ רערעדנַא רעד ןּוא ,ןרעוו

 ערעדנַא יד ןּוא ,ןרעװ ןעמּונעגקעװַא טעװ ענייא ;ןיײטשלימ םעד טימ ןלָאמ
 ןיא טינ טסייוו ריא םירָאװ ,טכַאװ רעּבירעד* .ןרעװ טזָאלעגרעּביא טעװ
 ּביוא זַא ,ןסיוו ריא טלָאז סָאד רעּבָא * .ןעמוק טּוט רַאה רעייא גָאט רעסָאװ
 טעװ בֹנַג רעד ךַאװטכַאנ רעסָאװ ןיא טסּואװעג טלָאװ ;יִּבַה-לעַּב רעד

 לָאז וה ןייז זַא ,טוָאלעגּוצ טינ ןּוא טכַאװעג ןעװעג רע טלָאװ ,ןעמוק

 רעד םירָאװ ;טיײרג ןייז ךיוא ריא טלָאז רעּבירעד * .ןרעװ ןכָארּבעגנַײא
 .טינ ךיז טכיר ריא רעכלעוו ףיוא ,הֹעָש ַא ןיא ןעמוק טעװ םָדָאְדְוִּ

 רַאה ןייז ןעמעוו ,טכענק רעגולק ןּוא רעיירטעג רעד רעּבָא יא רעו *

 רעטכער רעד ןיא וייּפש רעייז יז ןּבעג ּוצ ,דניזעגזיוה ןייז רעּביא טצעועג טָאה

 רע טעװ ,ןעמּוק טעװ רַאה ןייז תעּב סָאװ ,טכענק םענעי זיא ליואוו* ?טייצ
 רעּביא ןצעז םיא טעװ רע ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ * .ױזַא ןָאט ןפערט םיא

 ןייז ןיא ןגָאז טעװ טכענק רעטכעלש רענעי רעּבָא ּבױא * .רעטיג ענייז עלַא

 ,טכענקטימ ענייז ןגָאלש ןּביײהנָא טעװ רע ןּוא * ,ךיז טמַאז רַאה ןיימ :ץרַאה
 םענעי ןּופ רַאה רעד טעװ טלָאמעד * ,םירּוּכיִש טימ ןעקנירט ןּוא ןסע ןוא

 ,הֹעָש ַא ןיא ןּוא ,טינ ךיז טכיר רע ןכלעװ ףיוא ,גָאט ַא ןיא ןעמוק טכענק
 קֶלָח ןייז ןעמיטשַאּב ןּוא ,ןתימַמעצ םיא טעװ רע ןּוא * ;טינ סייוו רֶע סָאװ ןּופ

 .ןייצ יד טימ ןצירק סָאד ןּוא ןייוועג ןייז טעװ טרָאד ;םיפנֹוח יד טימ
 ,ןעיורפגנוי ןעצ ּוצ ןכילגעג ןייז םִיַמָש"תוכלַמ סָאד טעװ טלָאמעד י
 -לּבַקמ ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז ןּוא ןּפמָאל ערעייז ןעמונעג ןּבָאה סָאװ ח

 םירָאװ* .גולק ףניפ ןּוא ,שירַאנ ןעוועג ןענעז יז ןּופ ףניפ? .ןתָח םעד ןייז םיִנָּפ
 ןייק ךיז טימ ןעמּונעגטימ טינ ןּוא ,ןּפמָאל ערעייז ןעמונעג ןּבָאה עשירַאנ יד
 טימ ןעמַאזוצ ,םילָּכ ערעייז ןיא לַײא ןעמּונעג ןּבָאה רעּבָא עגולק יד* ;לַײא
 עלַא יז ןּבָאה ,טמַאזרַאפ ךיז טָאה ןתָח רעד יװ תֹויָה ןּוא* .ןּפמָאל ערעייז

 ךיז טָאה טכַאנ רעּבלַאה םּורַא רעּבָא" ,ןפָאלשעגנַײא ןענעז ןוא טלמירדעג

 ןּבָאה טלָאמעד' !ןגעקטנַא םיא טייג ;ןתָח רעד זיא טָא :יירשעג ַא טרעהרעד
 ,ןּפמָאל ערעייז טכַאמעג טכערּוצ ןּבָאה ןּוא ,טּפַאכעגפיוא ןעיורפגנוי עלַא ךיז
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 לייוו ,לַײא רעייא ןּופ זדנּוא טיג :עגּולק יד ּוצ טגָאזעג ןּבָאה עשירַאנ יד ןוא *

 רעמָאט ,ןיינ :טרעפטנעעג ןּבָאה עגּולק יד רעּבָא" .סיוא ןעייג ןּפמָאל ערעזדנּוא
 ,רעמערק יד ּוצ טשרעּביל טייג ;ךייא רַאפ ןּוא ודנוא רַאפ גּונעג ןייז טינ טעו
 ןעמּוקעגנָא זיא ,ןפיוק ןעגנַאגעגקעװַא ןענעז יז תעּב ןּוא!? ,.ךייא טפיוק ןּוא
 םיא טימ ןעגנַאגעגנַײרַא ןענעז ,טיירג ןעוועג ןענעז סָאװ ,יד ןּוא ;ןתֶח רעד
 ךיוא ןענעז ךָאנרעד*: .ןרָאװעג ןסָאלשרַאפ זיא ריט יד ןּוא ,הנּותַח רעד ּוצ
 ףיוא ןפע ,רַאה ,רַאה :טגָאועג ןּבָאה ןּוא ,ןעיורפגנוי ערעדנַא יד ןעמוקעג
 ןעק ךיא ,ךייא גָאז ךיא ,דָאװרַאפ :טרעפטנעעג טָאה רע רעּבָא = .ודנּוא רַאפ
 !העָש יד רעדָא ,גָאט םע'ד טינ טנעק ריא לייוו ,טכַאװ רעּבירעד ** .טינ ךייא
 ,ןרָאפקעװַא טלָאװעג טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא יװ ױזַא זיא סע םירָאװ*/= |
 .ןגעמרַאפ ןייז ןּבעגעגרעגיא ייז טָאה ןּוא ,טכענק ענייז ןפּורעג טָאה רע ןּוא
 ןַא ןוא ,ייוצ ןרעדנַא ןַא ,ןטנַאלַאט ףניפ ןּבעגעג רע טָאה םענייא ןּוא :*
 זיא ךָאנרעד ןּוא ,טייקיאעפ רערעדנוזַאּב ןייז טול ןדעיַא ,םענייא ןרעדנַא
 זיא ,ןטנַאלַאט ףניפ יד ןעמּוקַאּב טָאה סָאװ ,רעד ןּוא** .ןרָאפעגקעװַא רע
 ערעדנַא טנידרַאפ ןּוא ,טלדנַאהעג ייז טימ טָאה ןּוא ןעגנַאנעגקעװַא ףּכיֵּת
 טנידרַאפ טָאה ,ייווצ ןעמוקַאּב טָאה סָאװ ,רעד ךיוא ןּוא = .ןטנַאלַאט ףניפ
 ןוא ןעגנַאגעג ויא ,םענייא ןעמּוקַאּב טָאה סָאװ ,רעד ןּוא ** .ייווצ ערעדנַא
 .טלעג סרַאה ןייז ןגרָארַאפ ןּוא ,דרע רעד ןיא ּבורג ַא טכַאמעג טָאה

 -קירוצ טכענק ענעי ןּופ רַאה רעד ךיז טָאה טייצ רערעגנעל ַא ךָאנ ןּוא
 סָאװ ,רעד טָאה טנעענעג ןוא" .ןוּבשֶח ַא יז טימ טכַאמעג ןּוא ,טרעקעג
 ןּוא ,ןטנַאלַאט ערעדנַא ףניפ טכַארּבעג ןּוא ,ןטנַאלַאט ףניפ ןעמוקַאּב טָאה
 ּבָאה ךיא ,עז ;ןטנַאלַאט ףניפ ןּבעגעגרעּביא רימ טסָאה ּוד ,רַאה :טגָאזעג
 טסָאה :טגָאזעג םיא ּוצ רַאה ןייז טָאה*! .ןטנַאלַאט ףניפ ערעדנַא טנידרַאפ
 רעּביא יירטעג ןעוועג טסיּב ּוד ;טכענק רעיירטעג ןּוא רעטּוג ,ןָאטעג טּוג
 ןּופ החמִׂש רעד ּוצ ןײרַא םּוק ;ךֵס ַא רעּביא ןצעז ךיד ךיא לעװ ,קיניײװ
 ,ןטנַאלַאט ייווצ ןעמיקַאּב טָאה סָאװ ,רעד טָאה טנעענעג ןּוא* !רַאה ןייד
 ךיא ,עז ;ןטנַאלַאט ייווצ ןּבעגעגרעּביא רימ טסָאה ּוד ,רַאה :טגָאזעג ןּוא
 :טגָאזעג םיא ּוצ רַאה ןייז טָאה-* .ןטנַאלַאט ייווצ ערעדנַא טנידרַאפ ּבָאה
 יירטעג ןעװעג טסיּב ּוד ;טכענק רעיירטעג ןּוא רעטּוג ,ןָאטעג טּוג טסָאה
 החמִׂש רעד ּוצ ןײרַא םּוק ;ְךַס ַא רעּביא ןצעז ךיד ךיא לעװ ,קיניײװ רעּביא
 ןיא ןעמוקַאּב טָאה סָאװ ,רעד ךיוא טָאה טנעענעג ןּוא* !רַאה ןייד ןּופ
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 רעטרַאה ַא טסיּב ּוד זַא ,טסּואװעג ּבָאה ךיא ,רַאה :טגָאזעג ןּוא ,טנַאלַאט
 ,ןיא טסלמַאז ןּוא ,טַײועג טינ טסָאה ּוד ּואו ,ןדיינש טסּוט ןּוא ,שטנעמ

 ןיּב ,טַאהעג ארֹומ ּבָאה ךיא לייוװ ןּוא* ;טײרּפשרַאפ טינ טסָאה ּוד ּואוו
 ּוטסָאה טָא ;דרע רעד ןיא טנַאלַאט ןייד ןגרָאּברַאפ ּבָאה ןּוא ןעגנַאגעג ךיא
 ּוד :טגָאועג םיא ּוצ ןּוא ,טרעפטנעעג טָאה רַאה ןייז ןּוא* .סנייד ריד

 ךיא ּואװ ,דיינש ךיא ןַא ,טסּואװעג טסָאה !טכענק רעליופ ןּוא רעטכעלש

 רַאפרעד * ;טײרּפשרַאפ טינ ּבָאה ךיא ּואוו ,ןייא למַאז ןּוא ,טַײזעג טינ ּבָאה
 -קירוצ ןיימ ייּב ןּוא ,םיִנָּפלַח יד ייּב טלעג ןיימ ןגײלנַײא טפרַאדעג ּוטסָאה
 רעּבירעד טמענ** .טנעצָארּפ טימ עקיניימ סָאד ןעמּונעגּפָא ךיא טלָאװ ,ןעמּוק

 .ןטנַאלַאט ןעצ יד טָאה סָאװ ,םעד סָאד טיג ןּוא ,טנַאלַאט םעד םיא ייּב ּוצ
 טעװ רע ןּוא ,ןרעװ ןּבעגעג טעװ םעד ,טָאה סָאװ ,רעכעלטיא םירָאװ

 סָאװ ,סָאד ךיוא טעװ םעד ןּופ ,טינ טָאה סָאװ ,רעד רעּבָא ;עּפָשּב ןּבָאה
 טכענק ןכעלצינמוא םעד סױרַא טפרַאװ ןּוא* .ןרעװ ןעמונעגוצ ,טָאה רע

 ןצירק סָאד ןּוא ןייוועג ןייז טעװ טרָאד ;שינרעטצניפ רעקידנסיורד רעד ןיא

 | | .ןייצ ןּופ
 םיכָאלַמ עלַא ןּוא ,דובָּכ ןייז ןיא ןעמוק טעװ םֶדָאְזִּב רעד תעּב ןּוא !

 רַאפ ןּוא * .דובָּכַה-אֵסְּכ ןייז ףיױא ןצעז ךיז רע טעװ טלָאמעד ,םיא טימ
 סנייא ןדיײשּפָא יז טעװ רע ןּוא ,תומּוא עלַא ןרעװ טלמַאזעגנַײא ןלעװ םיא
 ,ןגיצ יד ןּופ ףָאש יד ּפָא טדייש ךעטסַאּפ ַא יװ טקנוּפ ,ןרעדנַא םעד ןּופ

 ןייז ייּב ,ןגיצ יד ןּוא ,טנַאה רעטכער ןייז ייּב ףָאש יד ןלעטש טעװ רע ןּוא *
 :טנַאה רעטכער ןייז ייּב יד ּוצ ןגָאז ךלָמ רעד טעװ ךָאנרעד** .רעקניל

 רַאפ ויא סָאװ ,תוכלַמ סָאד טנשרִי ,רעטָאפ ןיימ ןּופ עטשטנעּבעג ריא ,טמּוק
 ןיִּב ךיא םירָאװ* .ןרָאװעג ןפַאשַאּב ויא טלעװ יד טניז טײרּבעגנָא ךייא
 ןעװעג ןיִּב ךיא ;ןסע ּוצ ןּבעגעג רימ טָאה ריא ןּוא ,קירעגנּוה ןעוועג

 ,חרֹוא ןַא ןעוועג ןיּב ךיא ;ןעקנירט ּוצ ןּבעגעג רימ טָאה ריא ןּוא ,קיטשרָאד
 ריא ןּוא ,טעקַאנ ןעוועג ןיּב ךיא* ;ןעװעג חרֹוא-סיִנכַמ ךימ טָאה ריא ןּוא
 הלֹוח-רקַבמ ךימ טָאה ריא ןּוא ,קנַארק ןעוװעג ןיּב ךיא ;טדײלקַאּב ךימ טָאה
 .רימ ּוצ ןעמּוקעג טנעז ריא ןּוא ,הדסיִפּת ןיא ןעוועג ןיִּב ךיא ;ןעװעג

 רימ ןּבָאה ןעװ ,רַאה :ןגָאז ןּוא ,ןרעפטנע םיא םיִקידַצ יד ןלעװ טלָאמעד
 ןּבָאה ןּוא ,קיטשרָאד רעדָא ,טוייּפשעג ךיד ןּבָאה ןּוא ,קירעגנוה ןעועג ךיד
 ןוא ,חרֹוא ןַא ןעועג ךיד רימ ןּבָאה ןעװ ןּוא** ?ןעקנירט ּוצ ןּבעגעג ריד
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 ?טדײלקַאּב ךיד ןּבָאה ןּוא ,טעקַאנ רעדָא ?ןעװעג חרֹוא-סיִנכַמ ךיד ןּבָאה
 ּוצ ןענעז ןּוא ,הסיפּת ןיא רעדָא ,קנַארק ןעועג ךיד רימ ןּבָאה ןעוו ןּוא *
 ,רָאװרַאפ ;ןגָאז יז ּוצ ןּוא ,ןרעפטנע טעװ ךֶלֶמ רעד ןּוא* ?ןעמוקעג ריד
 עטסדנימ עקיָאד יד ןּופ םענייא רַאפ ןָאטעג טָאה ריא סָאװ ,ךייא גָאז ךיא
 ךױא רע טעװ ךָאנרעד* .רימ רַאפ ןָאטעג ריא טָאה ,עניימ רעדירּב
 ,ענעטלָאשרַאפ ריא ,רימ ןופ ּפָא טרעק :טנַאה רעקניל ןייז ייּב יד ּוצ ןגָאז
 ענייז ןּוא ןטָׂש םעד רַאפ טײירּבעגנָא ויא סָאװ ,ןײרַא רעייפ ןקיּביא ןיא
 ןּבעגעג טינ רימ טָאה ריא ןּוא ,קירעגנּוה ןעוועג ןיּב ךיא םירָאװ !םיכָאלַמ
 ּוצ ןּבעגעג טינ רימ טָאה ריא ןּוא ,קיטשרָאד ןעװעג ןיּב ךיא ;ןסע ּוצ
 חרֹוא-סיִנֹכַמ טינ ךימ טָאה ריא ןּוא ,חרֹוא ןַא ןעוועג ןיּב ךיא* ;ןעקנירט
 ,הסיִפּת ןיא ןּוא ,קנַארק ;טדײלקַאּב טינ ךימ טָאה ריא ןּוא ,טעקַאנ ;ןעװעג
 ,ןרעפטנע ךיוא ייז ןלעװ טלָאמעד* .ןעמּוקעג טינ רימ ּוצ טנעז ריא ןּוא
 ,קיטשרָאד רעדָא ,קירעגוה ןעועג ךיד רימ ןּבָאה ןעװ ,רַאה :ןגָאז ןּוא
 ןוא ,הסיִפּת ןיא רעדָא ,קנַארק רעדָא ,טעקַאנ רעדָא ,חרֹוא ןַא רעדָא
 ךיא ,רָאװרַאפ :ןרעפטנע ייז רע טעװ טלָאמעד * ?טנידַאּב טינ ךיד ןּבָאה
 ,עטסדנימ עקיזָאד יד ןּופ םענייא רַאפ ןָאטעג טינ טָאה ריא סָאװ ,ךייא גָאז
 ּוצ ןײגקעװַא ןלעװ עקיזָאד יד ןּוא* .רימ רַאפ ןָאטעג טינ ךיוא ריא טָאה
 .ןּבעל ןקיּביא םּוצ םיִקידַצ יד רעּבָא ,ףָארטש רעקיּביײא

 עלַא עקיוָאד יד טקידנערַאפ טָאה ַעּוׁשִי תעּב ,ןעװעג זיא סע ןּוא י

 ייווצ ןיא ןַא ,טסייוו ריא? ;םידימלַּת ענייז ּוצ טגָאזעג רע טָאה ,דייר
 ןרעװ טרעפטנעעגרעּביא טעװ םֶדָאְוַּב רעד ןּוא ,זרַסַּפ ויא םּורַא געט

 .ןרעוו ּוצ טקיציירקעג

 ןּופ שבינקז יד ןּוא ,םיִנַהֹּכישָאר יד טלמַאזרַאפ ךיז ןּבָאה טלָאמעד
 ןּבָאה יז ןּוא* ,אָפיֵק ןסייהעג טָאה סָאװ ,לודָגןהֹּכ םעד ןּופ ףיוה ןיא ,קלָאפ
 .ןטייט םיא ןּוא ,טייקערטיכ טימ ןַעּוׁשְי ןּפַאכ ּוצ יװַאיװ ,ןטלַאהעג הצֵע ןַא ךיז
 ןפורסױרַא טינ לָאז עס ידּכ ,בֹוט-םֹי םּוא טינ :טגָאזעג ןּבָאה ייז רעּבָא*
 .קלָאפ םעד ןשיװצ המּוהמ ַא

 םעד ןֹועמִׁש ןּופ זיוה ןיא ,יִניִה-תיֵּב ןיא ןעוועג יא ַעּוׁשִי תעּב ןּוא '
 רעטסַאּבַאלַא ןַא טַאהעג טָאה סָאװ ,יורפ ַא םיא ּוצ טנעענעג טָאה' ,ערֹוצמ

 ןייז ףיוא ןסָאגעגסױא םיא טָאה יז ןּוא ,לַָײאּבלַאז ןרעייט רעייז טימ לגירק
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 סָאד ןּבָאה םבידימלַּת יד ןַא ןּוא* .שיט םייּב ןסעזועג ויא רע תעּב ,ּפָאק

 ?גנוגנערּבסיױא ַאזַא יאַמֹלַה :טגָאזעג ןּבָאה ןּוא ,ןסָארדרַאפ ייז סע טָאה ,ןעזעג
 ןבעג סע ןּוא ,טלעג ְךַס ַא רַאפ ןפיוקרַאפ טנעקעג סָאד ךָאד טָאה עמ'

 ײז ּוצ רע טָאה ,טקרעמַאּב סָאד טָאה ַעּוׁשִי זַא רעּבָא?* .טײלעמערָא יד ּוצ
 רימ טימ ןָאטעג ךָאד טָאה יז ?יורפ יד רעַצמ ריא טנעז סָאװרַאפ :טגָאזעג

 טעוװ ךימ רעּבָא ,ךיז טימ דימָּת ריא טָאה טײלעמערָא יד םירָאװ:! .דָסֶח ַא
 לַײאּבלַאו םעד ןסָאגעגסױא טָאה יז סָאװ ,סָאד ןּוא = .ןּבָאה טינ דימָּת ריא

 ,רָאװרַאפ * .הרּובק ּוצ ןטײרּבוצנָא ךימ ןָאטעג סע יז טָאה ,ּבַײל ןיימ ףיוא

 ןיא ןרעװ טגָאזעגנָא טעװ הבֹוט-הרוׂשּב עקיזָאד יד רָאנ ּואוו ,ךייא גָאז ךיא

 ןרעװ טנָאמרעד ,ןָאטעג טָאה יז סָאװ ,סָאד ךיוא טעװ ,טלעװ רעצנַאג רעד

 .קנעדנָא םּוצ ריא
 ;רדּוהי ןסייהעג טָאה סָאװ ,ףלעווצ יד ןּופ רענייא זיא טלָאמעד !!

 סָאװ :טגָאזעג טָאה ןּוא * ,םינֲהֹּכישָאר יד ּוצ ןעגנַאגעגקעװַא ,תֹויְרק-שיִא

 ?ןרעפטנערעּביא ךייא םיא לעװ ךיא ּבױא ,ןּבעג ּוצ רימ טיירג ריא טנעז
 טלָאמעד ןופ ןּוא** .קיטשרעּבלי קיסיירד ןגױאװעגּפָא םיא ןּבָאה ייז ןּוא

 .ןטָאררַאפ ּוצ םיא טייהנגעלעג ַא טכוזעג רע טָאה ןָא
 ּוצ םידימלַּת יד טנעענעג ןּבָאה תֹוצַמַה-גַח ןּופ גָאט ןטשרע םעד ןּוא ?

 ןסע ּוצ ןטיײרּבנָא ריד ןלָאז רימ זַא ,ּוטסליװ ּואוו :טגָאזעג ןּבָאה ןּוא ,ןֵעּושי

 םעד ּוצ ןײרַא טָאטש רעד ןיא טייג :טגָאועג רע טָאה-* ?חַסָּפ ןּברִק םעד
 לעװ ךיא ;טנעָאנ זיא טייצ ןיימ :טגָאז יּבַר רעד :םיא טגָאז ןּוא ,םעד ןּוא

 ןָאטעג ןּבָאה םידימלַּת יד ןּוא * .ריד ייּב םידימלַּת עניימ טימ חסַּפ ןטלַאה
 .חַסָּפ ןּברַק םעד טײרּבעגנָא ןּבָאה ייז ןּוא ,ןסייהעג ייז טָאה עּוׁשִי יו

 יד טימ שיט םּוצ טצעזעג ךיז רע טָאה ,טנוװָא ןרָאװעג זיא'ס זַא ןּוא
 ךיא ,רָאװרַאפ :טגָאועג רע טָאה ןסע םעד תעַשּב ןּוא*: ;םידימלַּת ףלעווצ
 רעייז ךיז ןּבָאה ייז ןּוא? .ןטָאררַאפ ךימ טעװ ךייא ןּופ רענייא ,ךייא גָאז
 :ןגָאז םיא ּוצ ןעמּונעג טָאה ןרעדנַא םעד ךָאנ רענייא ןּוא ,ןעוועג רעַצמ
 סָאװ ,רעד :טגָאזעג ןּוא ,טרעפטנעעג טָאה רע ןּוא* ?רַאה ,סָאד ךיא ןיּב

 .ןטָאררַאפ ךימ טעװ ,לסיש רעד ןיא רימ טימ טנַאה ןייז ןעקנוטעגנַײא טָאה
 ;םיא ןגעװ ןּבירשעג טייטש עס יװ יװַא ,קעװַא טייג םבָדָאיְזִּב רעד ,ָאיי
 !ןטָאררַאפ שרעװ םֶדָאְוַּב רעד ןעמעוװ ךרוד ,ןשטנעמ םעד ּוצ ייװ רעּבָא
 ןרױּבעג טינ טלָאװ רע ּבױא ,ןעוװעג ןשטנעמ םענעי רַאפ טלָאװ רעסעּב
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 ךיא ןיּב :טגָאועג טָאה ,ןטָאררַאפ םיא טָאה סָאװ ,הדּוהי ןּוא** .ןרָאװעג
 .טגָאזעג סע טסָאה ּוד :טגָאועג םיא ּוצ רע טָאה !?יּבִר ,סע

 ַא טָאה ןּוא ,הצֵמ ַא ןעמונעג עּוׁשָי טָאה ,ןסעגעג ןּבָאה ייז תעּב ןּוא

 :טנָאזעג ןּוא ,םידימלַּת יד ןּבעגעג ןּוא ,ןכָארּבעצ יז ןּוא ,טכַאמעג הכָרּב
 ןּוא ,סֹוּכ םעד ןעמּונעג טָאה רע ןּוא" .ּבַײל ןיימ זיא סָאד ;טסע ,טמענ
 ןופ עלַא טקנירט :טגָאזעג ןּוא ,ןּבעגעג ייז םיא ןּוא ,טכַאמעג הכָרּב ַא טָאה
 טרעװ סָאװ ,אדנוּב םעיינ םעד ןּופ טּולּב ןיימ זיא סָאד םירָאװ** ,םיא
 גָאז ךיא ןּוא* .דניז ןּופ גנוּבעגרַאפ רעד ןגעוונופ ְךַס ַא רַאפ ןסָאגרַאפ
 זיִּב ,קָאטשנַײװ םעד ןּופ טכורפ רעד ןּופ ןעקנירט טינ רעמ לעװ ךיא :ךייא
 תוכלַמ םעד ןיא ךייא טימ ַײנספיוא ןעקנירט םיא לעװ ךיא ןעװ ,גָאט םענעי

 .רעטָאפ ןיימ ןּופ
 ןעגנַאגעגסױרַא ייז ןענעז ,לֵלָה ןעגנוזעגּפָא ןּבָאה ייז יװ םעדכָאנ ןּוא *

 יד טעװ עלַא ריא :טגָאזעג ייז ּוצ ַעּוׁשִי טָאה טלָאמעד* .םיִתיִזַה-רַה םּוצ
 :ןּבירשעג טייטש עס םירָאװ ;ןרעװ טלכיורטשעג רימ ןָא טכַאנ

 ,ךעטסַאּפ םעד ןגָאלש לעװ ךיא

 .בןרעװ טײרּפשעצ ןלעװ עדַאטס רעד ןּופ ףָאש יד ןּוא
 ןייק ןייגסיורָאפ ךייא ךיא לעװ ,םיִתָמַהתִיְחּת ןייטשפיוא ןיימ ךָאנ רעּבָא

 עלַא ןליפַא ּביוא :טגָאזעג םיא ּוצ ןּוא ,ןפּורעגּפָא ךיז סורטעּפ טָאה** .לילָג
 טלכיורטשעג טינ לָאמניק רעּבָא ךיא לעװ ,ןרעװ טלכיורטשעג ריד ןָא ןלָאז
 עקיטנייה זַא ,ריד גָאז ךיא ,רָאװרַאפ :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ַעּוׁשִי ןּוא** .ןרעוו

 .ןענעקיילרַאפ לָאמ יירד ךימ ּוטסעװ ,ןעַײרק טעװ ןָאה רעד רעדייא ,ךָאנ טכַאנ
 ,ןּברַאטש ריד טימ ןוומ לָאז ךיא וליפַא בוא :טגָאזעג םיא ּוצ סרּוטעּפ טָאה *

 עלַא טגָאזעג ךיוא ּבָאה יװַא ןּוא :ןענעקיילרַאפ טינ ךָאד ךיד ךיא לעװ

 : .םידימלַּת
 ןסייהעג טָאה סָאװ ,ץַאלּפ ַא ףיוא ןעמוקעג יז טימ ַעּוׁשִי זיא ךָאנרעד *'

 ,רעדינַא ָאד ךייא טצעז ;םידימלַּת ענייז ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,יָנָמׁש-תַג
 ןסּורטעּפ ןעמּונעג ךיז טימ טָאה רע ןּוא*.ןייז לֵלַּפתִמ ןיהַא ּוצ ייג ךיא זיּב
 זיא ןּוא ןייז ּוצ רעַצמ ךיז ןּביױהעגנָא  טָאה . ןּוא ,ןידבַז ןּופ ןיז עדייּב ןּוא
 המָׂשנ ןיימ ףיוא :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה רע ןּוא* .קירעיורט קרַאטש .ןעוועג

 .רימ טימ טכַאװ א ,ָאד טּבַײלּב ;טױט םּוצ שזַא ,רעטיּב רעייז רימ זיא

 .7 ,גי הירכז 2 .30 ,אל הימרי א
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 ,םינָּפ ןייז ףיוא ןלַאפעג זיא ןּוא ,רעטייוו לסיּבַא ןעגנַאגעגּפָא זיא רע ןּוא **

 לָאז ,ךעלגעמ ויא סָאד ּבױא ,רעניימ רעטָאפ :ןעוועג ?לֵלַּפתִמ טָאה ןּוא
 טרעיינ ,ליוו ךיא יװ טינ ךָאד ;ןרעװ ןטימרַאפ רימ רַאפ סֹוּכ רעקיזָאד רעד
 ןענופעג ייז טָאה ןּוא ,םידימלַּת יד ּוצ ןעמּוקעג זיא רע ןּוא * .טסליוו ּוד יו
 ןכַאװ טנָאקעג טינ ריא טָאה :ןסּורטעּפ ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא ;קידנּפָאלש
 ןעמּוק טינ טלָאז ריא ידּכ ,לֵלַּפתִמ טייז ןּוא טכַאװ* ??הדעֶש ןייא רימ טימ

 .ךַאװש ויא שיילפ סָאד רעּבָא ,קיליװ עקַאט ויא טסייג רעד ;ןויָסנ ןייק ּוצ
 -לֵלַּפתִמ טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגקעװַא רעדיװ לָאמ טייװצ ַא ויא רע ןוא +
 טינ ןָאק סֹוּכ רעקיזָאד רעד ּבױא ,רעניימ רעטָאפ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןעוועג

 ןוא* .ןעשעג ןוצָר ןייד לָאז ,ןעקנירט םיא ּוט ךיא ןדייס ,ןרעװ ןטימרַאפ

 ערעייז םירָאװ ,קידנפָאלש ןענופעג רעדיװ ייז טָאה ןּוא ןעמוקעג זיא רע

 ,ןעגנַאגעגקעװַא ויא ןּוא ןזָאלעג ייז טָאה רע ןּוא * .רעוש ןעוועג ןענעז ןגיוא
 עּבלעו יד טרוַחעגרעּבא ןּוא ,ןעװעג לֵלַּפתִמ לָאמ טירד ַא טָאה ןּוא
 יז ּוצ טָאה ןּוא ,םידימלַּת יד ּוצ ןעמוקעג רע ויא ךָאנרעד* .רעטרעוו
 ,ןעמּוקעג זיא הֹעָש יד ,טעז ?ןעּור ןּוא ןפָאלש ץלַא ךָאנ ריא טּוט :טגָאזעג
 .עקידניז יד ןּופ טנעה יד ןיא טרעפטנעעגרעּביא טרעוװ םָדָאְדִּב רעד ןּוא

 .ןָא רוסָמ ןיימ טמּוק טָא ;ןייג רימָאל ,ףיוא טייטש *
 ןּופ רענייא ,הדוהי ןעמּוקעגנָא יא ,טדערעג ךָאנ טָאה רע יװ ןּוא +

 ,סנקעטש ןּוא ןדרעוװש טימ ןֹומַה רעסיורג ַא םיא טימ ןּוא ,ףלעווצ יד
 יז טָאה רוסָמ רעד ןּוא* .קלָאפ םעד ןּופ םינקז ןּוא םיִנֲהֹּכישָאר יד ןּופ
 ;סע זיא רעד ,ןָאט שוק ַא לעװ ךיא ןעמעוו :טגָאזעג ןּוא ,ןמיִס ַא ןּבעגעג

 :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ןַעּוׁשִי ּוצ ןעגנַאגעגּוצ ךיילג זיא רע ןּוא* .םיא טמענ
 ,טניירפ :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ַעּוׁשִי ןּוא* .טשּוקעג םיא טָאה ןּוא !יּבִר ,םולָש
 טגײלעגפױרַא ןּוא טנעענעג ייז ןּבָאה טלָאמעד ?ןעמוקעג ּוטסיּב סָאװ ּבילּוצ
 ןופ רענייא טשרע"* .ןעמּונעג םיא ןּבָאה ןּוא ,ןַעּושִי ףיױא טנעה ערעייז

 ןּוא טנַאה ןייז טקערטשעגסױא טָאה ,ןַעּושִי טימ ןעװעג ןענעז סָאװ ,יד
 ןּוא ,טכענק סלֹודְנןהֹּכ םעד ןגָאלשעג טָאה ןּוא ,דרעוװש ןייז ןגױצעגסױרַא
 קעטש :טגָאזעג םיא ּוצ ַעּוׁשִי טָאה טלָאמעד* .רעוא ןַא טקַאהעגּפָא םיא

 יד ןעמענ סָאװ ,עלַא םירָאװ ;דיײש רעד ןיא דרעוװש ןייד ןײרַא קירּוצ
 טלָאװ ךיא זַא ,ּוטסניימ יצ* .דרעװש רעד ךרּוד ןעמּוקמּוא ןלעװ ,דרעווש
 רעמ ןקיש טציא עקַאט רימ לָאז רע ,רעטָאפ ןיימ ןטעּב טנָאקעג טינ
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 םביוקמ טשֶדֹוקַהייֵבֹתִּכ יד ןטלָאװ יוװַאיװ רעּבָא** ?םיכָאלַמ תונחַמ ףלעוװצ יו

 םּוצ טגָאזעג ַעּוׁשִי טָאה הֹעָש רענעי ןיא** ?ןייז יױזַא וומ עס ןעוו ,ןרָאװעג
 דרעוװש טימ ןעמענ ּוצ ךימ ,ןלונ ַא ןגעק יװ ןעמוקעגסױרַא ריא טנעז :ןֹומַה

 בָאה ןּוא ׁשדֹקְמַהתיֵּב ןיא ןסעועג ךיא ןיּב ךעלגעט-גָאט ?סנקעטש ןּוא
 ,ןעשעג ויא ץלַא סָאד רעּבָא* .ןעמּונעג טינ ךימ טָאה ריא ןּוא ,טנרעלעג

 עלַא םיא ןּבָאה טלָאמעד .ןרעװ םיוקמ ןלָאז םיִאיִבֹנ יד ןּופ דייר יד ידּכ
 .ןענורטנַא ןענעז ןּוא ,טזָאלרַאּפ םידימלַּת

 ,אָפיֵק וצ טריפעגקעװַא םיא ןּבָאה ,ןַעּוׁשֵי ןעמּונעג ןּבָאה סָאװ ,יד ןּוא *

 ןּוא* .טלמַאזרַאפ ןעוועג ןענעז םינָקז ןּוא םירפֹוס יד ּואוו ,לודָגןהֹּכ םעד
 ,לֹודָגְןהֹּכ ןּופ ףיוה ןזיּב ,סנטַײװ רעד ןּופ ןעגנַאגעגכָאנ םיא זיא סּורטעּפ

 ּוצ ,רענידַאּב יד טימ טצעועג ךיז טָאה ןּוא ןעגנַאגעגנַײרַא זיא רע ןּוא
 רעצנַאג רעד ןּוא םבינַהּכישָאר יד ןּוא* .ןייז טעװ ףֹוס רעד סָאװ ןעז
 ;ןטײט ןענעק ּוצ םיא ידּכ ,ןַעּוׁשִי ןגעק תודָע עשלַאפ טכוועג ןּבָאה ןירדֶהְנַס

 ּוצ ןעמוקעג ןענעז תודָע עשלַאפ ְךֵס ַא שטָאכ ,ןענופעג טינ ןּבָאה ייז ןּוא
 רעקיזָאד רעד :טגָאזעג ןּבָאה ןּוא"י ,ייוצ ןעמּוקעג ןענעז ףֹוס םּוצ .ןייג

 םיא ןּוא ,טָאג ןּופ לכיֵה םעד ןפרַאואּוצנַײא תלֹוכיִּב ןיּב ךיא :טגָאזעג טָאה
 טָאה ןּוא ןענַאטשעגפױא יא לודָג ןהֹּכ רעד ןּוא* .געט יירד ןיא ןעיוּבפיוא

 ןגָאז תֹודָע רעיז טײטַאּב סָאװ !?טינרָאג טסרעפטנע ּוד :טגָאזעג םיא ּוצ

 םיא ּוצ טָאה לֹודָגְןהֹּכ רעד ןּוא .ןגיושעג טָאה ַעּוׁשִי רעּבָא* ?ריד ןגעק
 ודנּוא טסלָאז ּוד זַא ,טָאג ןקידעּבעל םעד ייּב ךיד רעװשַאּב ךיא :טגָאזעג

 :טגָאזעג םיא ּוצ ַעּוׁשִי טָאה'* .םיִהֹלֵאְִּב רעד ,ַחיִׁשָמ רעד טסיּב ּוד יצ ,ןגָאז
 ריא טעװ ןָא טציא ןּופ זַא ,ךייא ךיא גָאז ןגָאז ןּוא .טגָאזעג סע טסָאה ּוד
 ןעמּוק ןּוא ,הרובג רעד ןּופ טנַאה רעטכער רעד ייּב ןציז םָדָאְזֶּב םעד ןעז
 ענייז ןסירעצ לֹודָגְוהֹּכ רעד טָאה טלָאמעד* .למיה ןּופ סנקלָאװ יד ףיוא

 ?תֹודָע ךָאנ רימ ןפרַאד סָאװ ּוצ ;טרעטסעלעג טָאה רע :טגָאזעג ןּוא ,םידָגּב
 ןּוא ?הֹעָד רעיא זיא סָאװ"* .גּורעטסעל יד טרעהעג ןיילַא ריא טָאה טָא
 םיא יז ןּבָאה טלָאמעד" !הרתיִמ בייַח ויא רע :טרעפטנעעג ןּבָאה יז

 ןּבָאה ערעדנַא ןּוא ,ןטסיױפ יד טימ ןגָאלשעג םיא ןּוא ,םינָּפ ןיא ןגיּפשעגנָא
 סָאװ ,סע יא רעװ ןַחיִׁשָמ ּוד ,תואיִבנ גָאז :טגָאזעג ןּוא** ,טשטַאּפעג םיא
 ?ןגָאלשעג ךיד טָאה

 זיא לדיימשסניד ַא ןוא .ףיױה ןיא ןסיורד ןסעזעג זיא סּורטעּפ ןּוא* = |
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 ,ןַעּשְי טימ ןעװעג טסיּב וד ךיוא :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגּוצ םיא ּוצ
 ךיא :טגָאזעג ןּוא ,עלַא ייז רַאפ טנקיילעג טָאה רע רעּבָא*? .רעליִלָג םעד
 םעד ןיא ןעגנַאגעגסױרַא זיא רע תעּב ןּוא": .טסגָאז ּוד סָאװ ,טינ ייטשרַאפ

 סָאװ ,יד ּוצ טגָאועג טָאה יז ןּוא ,ןעזעג ערעדנַא ןַא םיא טָאה ,ףיוהרָאפ
 ןּוא ? .ירצֹונַה ַעּוׁשִי טימ ןעוועג ךיוא ויא רעקיזָאד רעד :ןעװעג ןטרָאד ןענעז

 ןוא* .ןשטנעמ םעד טינ ןעק ךיא :העּובש ַא טימ טנקיילעג רעדיוװ טָאה רע
 ןּוא ,ןענַאטשעג ןטרָאד ןענעז סָאװ ,יד ןעגנַאגעגּוצ ןענעז לסיּבַא רעטעּפש
 םירָאװ ;יײז ןּופ רענייא ךיוא טסיּב ּוד ,רָאװרַאפ :ןסּורטעּפ ּוצ טגָאזעג ןּבָאה
 ןוא ןטלעש ּוצ ןּבױהעגנָא רע טָאה טלָאמעד * .סױרַא ךיד טיג ןושָל ןייד

 ןָאה רעד טָאה ףֹּכיִּת ןּוא .ןשטנעמ םעד טינ ןעק ךיא :ןרעװש ּוצ ךיז
 טָאה ַעּוׁשִי סָאװ ,טרָאװ סָאד טנָאמרעד ךיז טָאה סּורטעּפ ןּוא** .טַײרקעג
 לָאמ ירד ךימ ּוטסעװ ,ןעַײרק טעװ ןָאה רעד רעדייא ךָאנ :טגָאועג

 .טנייועצ רעטיּב ךיז טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגסױרַא זיא רע ןּוא .ןענעקיילרַאפ

 טםינקז יד ןּוא םיִנֲהֹּכישָאר עלַא ןּבָאה ,גָאט ןרָאװעג ויא עס זַא ןּוא ן י
 ןּוא? .ןטייט ּוצ םיא ,ןַעּוׁשִי ןגעק ןטלַאהעג הצֵע ןַא ךיז קלָאפ םעד ןּופ

 טרעפטנעעגרעּביא ןּוא טריפעגקעװַא םיא ןּבָאה ןּוא ,ןדנוּבעג םיא ןּבָאה יז

 .רָאטַארּוקָארּפ םעד ,ןסּוטַאליּפ ּוצ
 ,ןרָאװעג טּפשִמרַאפ זיא רע זַא ןעזעג טָאה ,רוסָמ רעד ,הדּוהי זַא ןּוא *

 קיסיירד יד טכַארּבעג קירוצ טָאה רע ןּוא ,ןעמוקַאּב הדטָרַח רע טָאה
 ּבָאה ךיא :טגָאזעג טָאה ןּוא * ,םינקז יד ןּוא םיִנֲהֹּכישָאר יד ּוצ קיטשרעּבליז
 ןּבָאה ייז רעּבָא .טּולּב קידלּושמּוא ןטָאררַאפ ּבָאה ךיא תֹמחַמ ,טקידניזעג

 ַא טָאה רע ןּוא* .קסֶע ןייד ויא סָאד ?ןָא ודנּוא סָאד טייג סָאװ :טגָאזעג
 ןּוא ;טרעקעגּפָא טָאה ןּוא ,ןײרַא לכיֵה ןיא קיטשרעּבליז יד ןָאטעג רעדַײלש
 םיִנַהֹּכישָאר יד ןּוא"* .ןעגנָאהעגפױא ךיז טָאה ןּוא ןעגנַאגעגקעװַא זיא רע
 ןיא ןגײלנַײרַא טינ ייז רָאט עמ :טגָאזעג ןּוא ,קיטשרעּבליז יד ןעמונעג ןּבָאה
 הצֵע ןַא ךיז ןּבָאה יז ןּוא* .טלעג-טּולּב יא סָאד תֹמחַמ ,רעמַאקצַאש רעד
 רֹּבקִמ טרָאד ,דלעפ סרעּפעט םעד טפיוקעג טימרעד ןּבָאה ןּוא ,ןטלַאהעג
 טּולּב ןופ דלעפ סָאד ןפורעג דלעפ סָאד טרעװ רעּבירעד* .םיִרֵג ןייז ּוצ
 טגָאזעג ויא עס סָאװ ,ןרָאװעג םױקמ זיא טלָאמעד*? .גָאט ןקיטנייה ןויּב
 ,קיטשרעּבליז קיסיירד ןעמונעג ןּבָאה ייז ןּוא :איִבְנַה הָימרִי ךרוד ןרָאװעג
 =לאָרׂשיייַנּב יד ןעמעװ ,ןרָאװעג טצַאשעג ויא סָאװ ,םעד ןּופ ויירּפ םעד
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 יו ,דלעפ סרעּפעט םעד רַאפ ןּבעגעג יז ןּבָאה יז ןּוא* ,טצַאשעג .ןּבָאה
 | .אןטָאּבעג רימ טָאה טָאג

 רָאטַארוקָארּפ רעד ןּוא ,רָאטַארּוקָארּפ םעד רַאפ ןענַאטשעג זיא ַעּוׁשִי ןּוא

 :טגָאזעג םיא ּוצ ַעּוׁשִי טָאה ?ןדִיי יד ןּופ ךלֶמ רעד ּוטסיּב :טגערפעג םיא טָאה
 טגָאלקעגנָא םינקז יד ןּוא םיִנֲהֹּכ-ישָאר יד ןּופ זיא רע וַא ןּוא* .סע טסגָאז ּוד
 םיא ּוצ סּוטַאליּפ טָאה טלָאמעד:* .טרעפטנעעג טינרָאג רע טָאה ,ןרָאװעג

 טינ טָאה רע ןּוא ?ריד ןגעק ץלַא ןגָאז יז סָאװ ,טינ ּוטסרעה :טגָאזעג
 רעייז ךיז טָאה רָאטַאריקָארּפ רעד זַא ,ױזַא ,טרָאװ .ַא וליפַא טרעפטנעעג

 .טשודיִחעג

 ּוצ יירפ גהנִמ ַא ןעוװעג רָאטַארוקָארּפ םייּב זיא בֹוט-םֹוי ףיוא ןּוא 5

 .טלָאװעג רָאנ ןּבָאה יז ןעמעװ ,םענעגנַאפעג ַא קלָאפ םעד רַאפ ןוָאל
 טָאה סָאװ ,םענעגנַאפעג ןטנעקַאּב ַא טַאהעג יז ןּבָאה טלָאמעד דָארג ןוא !*
 סּוטַאליּפ טָאה ,טלמַאזרַאפ ןעוועג ױזַא ןענעז יז יװ ןּוא " .אָּבַא-רַּב ןסייהעג
 ,ןאָּבַא-רַּב ,ןעײרפַאּב ךייא לָאז ךיא זַא ,ריא טליװ ןעמעוו :טגָאזעג יז ּוצ
 זַא ,טסואװעג טָאה רע טירָאװי* ?ֵחיִׁשָמ טפּור ןעמ ןעמעװ ,ןַעּושִי רעדָא

 ןסעזעג זיא רע תַעַשּב ןּוא* .טרעפטנעעגרעּביא םיא יז ןּבָאה האנְק ּבילּוצ
 טינרָאג ּבָאה :ןגָאז טוָאלעג םיא ּבייװ ןייז טָאה ,טּפשְמַהיאַסְּכ םעד ףיוא
 ןטילעג ְךֵס ַא טנייה ּבָאה ךיא םירָאװ ,קידַצ ןקיזָאד םעד טימ ןָאט ּוצ

 ןּבָאה םינָקֹז יד ןּוא םיִנֲהֹּישָאר יד רעּבָא* .ןגעװטענַײז ןּופ ּםולָח ַא ןיא
 ןוָאל ןוא ,ןאָּבַא-רַּב ןעננַאלרַאפ ןלָאז יז זַא ,ןֹומַה םעד טדערעגרעּביא

 יז וצ ןּוא ,ןפּורעגּפָא ךיז טָאה רָאטַאריקָארּפ רעד ןּוא*י .ןַעּוׁשִי ןעגנערּבמּוא
 ןּבָאה ?ןעײרפַאּב ךייא לָאז ךיא זַא ,ריא טליוו עדייּב יד ןּופ ןעמעוו :טגָאזעג

 רעּבָא ךיא לָאז סָאװ :טגָאזעג ייז וצ סּוטַאליּפ טָאה-- .ןאָּבַא-רַּב :טגָאזעג יז
 רע לָאז :טגָאזעג עלַא יז ןּבָאה ?ֵחיִׁשְמ טפּור ןעמ ןעמעװ ,ןַעּוׁשִי טימ .ןָאט
 סטכעלש ַארַאפ סָאװ ,סָאװרַאפ :טגָאזעג טָאה רע ןּוא* .ןרעװ טקיצײרקעג
 טקיציײרקעג רע לָאז :ןגירשעג רעכעה ךָאנ ןּבָאה ייז רעּבָא ?ןָאטעג ר רע טָאה
 יי : יי .ןרעוו

 טרעיינ ,ןלעֹוּפ טינרָאג ןאק רע זַא ,ןעועג טָאה- .סיטָאליפ תעּב ןּוא
 ךיז טָאה ןּוא רעסַאװ ןעמּונעג רע טָאה ,רעסערג ךָאנ טרעװ הדמוהמ יד זַא
 םעד ןּופ ןייר ןיּב ךיא .:טגָאזעג ןּוא ,קלָאפ םעד רַאפ .טנעה יד ןשַאװעג

 ,9-8 ,בל :הימרי ;13 ,12 ,אי הירכוא
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 :טרעפטנעעג טָאה קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא** .טעז ריא ;טּולּב סקידַצ ןקיזָאד
 טָאה טלָאמעד"* !רעדניק ערעודנּוא ןּוא ודנוא ףיוא ןעמּוק לָאז טּולּב ןייז
 םיא ןּוא ,ןסיימש טוָאלעג רע טָאה ןַעּוׁשְי ןּוא ,ןאָּבַא-רַּב טיײרפַאּב יז רע

 .ןרעװ .ּוצ טקיצײרקעג טרעפטנעעגרעּביא

 ןיא ןַעּוׁשְי ןעמונעג רָאטַארוקָארּפ םעד ןּופ רענלעז יד ןּבָאה ךָאנרעד
 ןוא?* .לֵיַח עצנַאג סָאד םיא םּורַא טלמַאזרַאפ ןּבָאה ןּוא ,ןײרַא ףיוהטכירעג

 ,לטנַאמ רּופרּוּפ ַא םיא ףיוא טגײלעגפױרַא ןּוא ,ןָאטעגסױא םיא ןּבָאה יז
 ףיוא טצעזעגפיורַא יז ןּוא ,רענרעד ןּופ ןיורק ַא ןטכָאלפעגסיוא ןּבָאה ןּוא *

 יז ןּוא .טנַאה רעטכער ןייז ןיא טּור ַא ןּבעגעג םיא ןּבָאה ןּוא ,ּפָאק ןייז

 ,ריד םולָׁש :טגָאזעג ןּוא ,טעּפשענּפָא םיא ןּופ ןּוא ,טינקעג םיא רַאפ ןּבָאה
 ןּוא טור יד ןעמונעג ןּוא ,ןגיּפשעג םיא ףיוא ןּבָאה יז ןּוא* !ְךלֶמ רעשידִיי

 םיא ןּופ ןּבָאה יז יװ םעדכָאנ ןּוא* .ּפָאק ןרעּביא ןגָאלשעג םיא ןּבָאה

 ןָאטעגנָא םיא ןּוא ,לטנַאמ םעד ןעמּונעגּפָארַא םיא ןּופ יז ןּבָאה ,טעּפשעגּפָא

 : .ןרעװ ּוצ טקיצײרקעג טריפעגקעװַא םיא ןּבָאה ןּוא ,םישּוּבלַמ ענייז

 ןופ ןַאמ ַא ןפָארטעגנָא יז ןּבָאה ,ןעמוקעגסױרַא ןענעז ייז יװ ןּוא
 ןוא** .בָלצ ןייז ןגָארט ּוצ טיינעג ייז ןּבָאה םיא ;ןֹועמִש ןעמָאנ ןטימ ,ינירּוק
 סָאד ,םצָּתלָגֹלָג ןסייהעג טָאה סָאװ ,ץַאלּפ םעד ּוצ ןעמּוקעג ןענעז יז זַא

 טשימעג ןייוו ןעקנירט ּוצ ןּבעגעג םיא יז ןּבָאה** ,ץַאלּפןּברַאש רעד :טניימ

 .ןקנירט טלָאװעג טינ סע רע טָאה ,טכוזרַאפ סָאד טָאה רע זַא ןּוא ;לַאג טימ
 טלייטעצ ךיז ןשיװצ ייז ןּבָאה ,טקיצײרקעג םיא ןּבָאה ייז יװ םעדכָאנ ןּוא *

 טצעזעגרעדינַא ךיז ייז ןּבָאה ךָאנרעד* ;לרֹוג קידנפרַאװ ,םישּוּבלַמ ענייז
 יד טלעטשענקעװַא יז ןּבָאה ּפָאק ןייז רעּביא ןּוא* .ןטיהעג םיא ןּבָאה ןּוא

 .ןדִיי יד ןּופ ךֹלֶמ רעד ,ַעּוׁשִי זיא סָאד :םיא ןגעק גנוקידלּושַאּב ענעּבירשעג
 יב רענייא ,םיִנָלוַג ייװצ ןרָאװעג טקיצײרקעג םיא טימ ןענעז טלָאמעד *
 רעײגַײּברַאפ יד ןּוא* .טנַאה רעקניל רעד ייּב רענייא ןּוא רעטכער רעד
 :טגָאזעג ןּוא* ,ּפעק ערעיז טימ טלקָאשעג ןּוא ,טרעטסעלעג םיא ןּבָאה
 ,געט יירד ןיא ןעיוּבפיוא םיא טסוט ןּוא ,לכיֵה םעד טסרעטשעצ סָאװ ,ּוד
 םעד ןּופ ּפָארַא םּוק ,םיִהֹלֵאְְוִּב רעד טסיּב ּוד ּבױא !ליִצַמ ןײלַא ךיד יז
 ןופ םינקז ןּוא םירפֹוס יד טימ םיִנַהֹּכ-ישָאר יד ךיוא ןּבָאה ױזַא ןּוא* .בָלצ
 ןײלַא ךיז ,ןעועג לּיצַמ רע טָאה ערעדנַא * :טגָאזעג ןּוא ,טעּפשענּפָא םיא
 רָאנ רע לָאז !רע יא ללאָרׂשְי ןופ ךלֶמ רעד .ןייז ליצַמ טינ רע ןָאק
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 ךיז טָאה רע * .םיא ןיא ןּביױלג ןלעװ רימ ןּוא ,בָלצ םעד ןּופ ןעמּוקּפָארַא
 ;םיא טרעגַאּב רע ּביוא ,ןייז ליצַמ טציא םיא רע לָאז ;טָאג ףיוא טזָאלרַאפ
 סָאװ ,םיִנָלוַג יד ןּוא* .םיִהֹלֵאְדַּב רעד ןיּב ךיא :טגָאזעג טָאה רע םירָאװ

 ףױא טרעטסעלעג ךיוא םיא ןּבָאה ,ןרָאװעג טקיציירקעג םיא טימ ןענעז
 .ןפֹוא םענעגייא םעד

 רעּביא שינרעטצניפ ַא ןעװעג ויא ןָא העָש רעטסקעז רעד ןּופ ןּוא *

 העָש רעטניינ רעד םּורַא ןּוא* .העָש רעטניינ רעד ויּב ,דנַאל ןצנַאג םעד
 :טניימ סָאד ?יִנָּתְקַבש הָמֶל ,יִלֵא ,יִלֵא :לֹוק ךיוה ַא טימ ןגירשעג ַעּוׁשִי טָאה
 ,יד ןּופ עכעלטע ןּוא * ?ןוָאלרַאפ ךימ ּוטסָאה סָאװרַאפ ,טָאג ןיימ ,טָאג ןיימ

 רע :טגָאזעג ןּבָאה ,טרעהעג סע ןּבָאה ןּוא ,ןענַאטשעג ייּברעד ןענעז סָאװ

 ַא ןעמונעג טָאה ןּוא ןפָאלעג ףֹּכיֵּת יא יז ןּופ רענייא ןּוא * .ןּוהָיַלֲא טפּור
 ַא ףא ןָאטעגפױרַא םיא ןּוא ,קיסע טימ טליפעגנָא םיא טָאה ןּוא ,םָאװש
 ןּבָאה עקירעּביא יד רעננָא* .ןעקנירט ּוצ ןּבעגעג םיא טָאה ןּוא ,ןקעטש
 ןוא* .ןייז ליצַמ םיא ןעמּוק טעװ ּוהְיְלֲא יצ ,ןעז רימָאל ,טרַאװ :טגָאזעג
 טכױהעגסױא טָאה ןּוא ,לֹוק ךיוה ַא טימ ןגירשעג לָאמַאכָאנ טָאה ַעּוׁשִי

 .המָשנ ןייז
 ,ןעייווצ ןיא ןסירעצ לֵכיֵה םעד ןּופ ;רֶכֹורָּפ סָאד ךיז טָאה טָא ןּוא

 ךיז ןּבָאה ןולעפ יד ןּוא ,טרעטיצעג טָאה דרע יד ןּוא ;ּפָארַא זיּב ןּביוא ןּופ
 יד ןּופ םיפּוג ְךַס ַא ןּוא ,טנפעעג ךיז ןּבָאה םיִרָבק יד ןּוא * ;ןטלָאּפשעג

 קידנעמוקסױרַא ןּוא *' ,ןענַאטשעגּפױא ןענעז ,ןפָאלשעגנַײא ןענעז סָאװ ,םישֹודק

 רעד ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא ייז ןענעז ,טביתַמַה-תַיְחּת ןייז ךָאנ םירָבק יד ןּופ

 ,ןַאמטּפױה רעד ןּוא ** .ְךֵס ַא ּוצ ןזיװַאּב ךיז ןּבָאה ןּוא ,ןײרַא טָאטש רעקילײה
 -דרע יד ןעועג ןּבָאה יז תעּב ,ןַעּוׁשִי ןטיהעג םיא טימ ןּבָאה סָאװ ,יד ןּוא

 ןוא ,ןעמּוקַאּב ארֹומ קרַאטש ייז ןּבָאה ,ןעשעג ויא עס סָאװ ןּוא ,שינרעטיצ

 !םיִהֹלֶאְדִּב רעד ןעוועג זיא רע ,רָאװרַאפ :טגָאזעג ןּבָאה
 טקוקעגוצ ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןעיורפ ְךַס ַא ןעוועג ךיוא ןענעז טרָאד ןּוא *

 םיא ןּבָאה ןּוא ,לילָג ןּופ ןעגנַאגעגכָאנ ןַעּוׁשְי ןענעז סָאװ ,סנטַײװ רעד ןּופ
 ןופ רעטּומ יד םִירִמ ןּוא ,הדָלְדגַמ ןּופ םִירִמ ןעוועג זיא ייז ןשיװצ * .טנידַאּב
 .רעדניק סידבז ןּופ רעטומ יד ןּוא ,יסֹוי ןּוא בקעַי

 ,םִיַתָמָר ןּופ רשֹוע ןַא ןעמּוקעג ויא ,טנװָא ןרָאװעג זיא עס זַא ןּוא *
 ןוא * .ןַעּוׁשְי ןופ דימלַּת ַא ןעוועג ךיוא זיא סָאװ ,ףסֹוי ןסייהעג טָאה סָאװ
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 ןוא .ןַעּוׁשִי ןופ ףּוג םעד ןטעּבעג טָאה ןּוא ,ןסּוטַאליּפ ּוצ ןעגנַאגעג זיא רע

 ןעמּונעג טָאה ףסֹוי ןּוא* .ןּבעג םיא םיא לָאז ןעמ ,ןלױפַאּב טָאה סּוטַאליּפ
 םיא טָאה ןּוא* ,םיכיֵרכַּת עטנווַײל ןיא טלקיװעגנַײא םיא טָאה ןּוא ,ףּוג םעד

 ןקַאהסיוא טזָאלעג טָאה רע סָאװ ,רבק םעיינ םענעגייא ןייז ןיא טגײלעגנַײרַא

 ןופ ריט רעד ּוצ ןייטש ןסיורג ַא טלקַײקעגּוצ טָאה רע ןּוא ;ןולעפ ַא ןיא
 ערעדנַא יד ןּוא ,הָלָדְגַמ ןּופ םִירִמ ןּוא"* .ןעגנַאגעגקעװַא זיא ןּוא ,רבק םעד

 .רבק םעד רעּביאנגעק ,ןסעזעג ןטרָאד ןענעז ,םִירִמ

 יד ןּוא םיִנֲהֹּבישָאר יד ךיז ןּבָאה ,תֹּבַש-בֶרֶע ךָאנ ,ןגרָאמ ףיוא ןוא

 רימ ,רַאה רעזדנּוא :טגָאזעג ןּבָאה ןּוא ** ,ןסּוטַאליּפ ייּב טלמַאזרַאפ םישורּפ
 :טּבעלעג ךָאנ טָאה רע תעּב ,טגָאועג טָאה רערַאנּפָא רענעי זַא ,ןעקנעדעג

 ,רעּבירעד לעּפַאּב"* .םביתָמַה-תִיֲחּת ןייטשפיוא ךיא לעװ געט יירד ךָאנ
 ןלעװ רעמָאט ,גָאט ןטירד םעד ויּב ןרעװ טנרָאװַאּב לָאז רבֵק רעד זַא

 רע זַא ,קלָאפ םעד ןגָאז ןּוא ,ןענעבנַגסױרַא םיא ןּוא ןעמּוק םידימלַּת ענייז

 ןייז ןגיל רעטצעל רעד טעװ טלָאמעד ןּוא ,םיתָמַה-תִיְחּת ןענַאטשעגפױא זיא
 ַא ריא טָאה טָא :טגָאזעג יז ּוצ סּוטַאליּפ טָאה* .רעטשרע רעד יװ רעגרע
 ןּוא ןעגנַאגעג ייז ןענעז"* .טנעק ריא רָאנ יװ סע טנרָאװַאּב ןּוא ,טייג ;ךַאװ

 טלעטשעגקעװַא ןּוא ,ןייטש םעד טעמתַחרַאפ ןּוא ,רבק םעד טנרָאװַאּב ןּבָאה
 : .ךַאװ ַא
 םעד ףיוא ןגָאט ּוצ ןּבױהעגנָא טָאה סע תעּב ,תֹּבַׁשיֵאצֹומ ךָאנ ןּוא ו י

 ערעדנַא יד ןּוא ,הָלָדְגַמ ןּופ םִירְמ זיא ,ךָאװ רעד ןּופ גָאט ןטשרע

 ;שינרעטיצדרע סיורג ַא ןעשעג ויא טָא ןּוא* .רבָק םעד ןעז ןעמּוקעג ,םִירִמ
 טָאה רע ןּוא ,למיה ןּופ טרעדינעגּפָארַא טָאה טָאג ןּופ ְךאלַמ ַא םירָאװ

 .טצעועג םיא ףיוא ךיז טָאה ןּוא ,ןייטש םעד טלקַײקעגקעװַא ןּוא טנעענעג
 ןּופ ןּוא + .יינש יוװ סייוו טנַאװעג ןייז ןּוא ,ץילּב ַא יװ ןעוועג זיא ןעזסיוא ןייז?
 .םיתָמ יװ ןרָאװעג ןענעז ןּוא ,טרעטיצעג םירמֹוש יד ןּבָאה םיא רַאפ דחַּפ
 ;ארֹומ ןייק טינ טָאה :ןעיורפ יד ּוצ ןפּורעגּפָא ךיז טָאה ךאלַמ רעד ןּוא
 רע" .ןרָאװעג טקיציײרקעג זיא סָאװ ,ןַעּוׁשִי טכּוז ריא ןַא ,סייוו ךיא םירָאװ
 .טגָאועג טָאה רע יװ יװַא ,ןענַאטשעגפױא זיא רע םירָאװ ;ָאטינ ָאד זיא
 ןּוא דניושעג טייג ןּוא" .ןגעלעג זיא רַאה רעד ּואו ,טרָא סָאד טעז ,טמוק
 טייג טָא ןּוא .םיִתָמַה-תַיְחּת ןענַאטשעגפױא ויא רע זַא ,םידימלַּת ענייז טגָאז

 סע ּבָאה ךיא ,טעז .ןעז םיא ריא טעװ טרָאד ;לילָג ןייק סיורָאפ ךייא רע
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 ןּוא ארֹומ טימ רבֵק םעד ןּופ קעװַא דניוושעג ןענעז ייז ןּוא* .טגָאזעגנָא ךייא
 ַעּשִי טשרע"* .םידימלַּת ענייז ןייז עיִדֹומ ןפָאלעג ןענעז ןּוא ,החמִׂש סיורג
 ןּוא טנעענעג ןּבָאה יז ןּוא !םבָכיֵלַע-םולָש :טגָאזעג ןּוא ,טנגעגַאּב ייז טָאה
 טלָאמעד ** .םיא ּוצ טקּוּבעג ךיז ןּבָאה ןּוא ,סיפ ענייז ייּב ןעמונעגמורַא םיא
 עניימ וצ טגָאז ןוא טייג ;ארֹומ ןייק טינ טָאה :טגָאועג ייז ּוצ ַעּוׁשִי טָאה

 .ןעז ךימ ייז ןלעװ טרָאד ןּוא ,לילָג ןייק ןייג ןלָאז יז זַא ,רעדירּב
 ךַאװ רעד ןּופ עכעלטע טשרע ,ןעגנַאגעגקעװַא ןענעז ייז תעּב ןּוא יז

 םינַהֹּכישָאר יד טלייצרעד ןּבָאה ןּוא ,ןײרַא טָאטש רעד ןיא ןעמּוקעג ןענעז
 טלמַאזרַאפ ךיז ןּבָאה ייז יװ םעדכָאנ ןּוא .ןעשעג ויא'ס סָאװ ,גנידצלַא

 טלעג ךַס ַא ןּבעגעג ןּוא ,ןטלַאהעג הצֵע ןַא ךיז יז ןּבָאה ,םינקז יד טימ
 ןעמוקעג ןענעז םידימלּת ענייז זַא ,ןגָאז טלָאז ריא :טגָאזעג ןּוא * ,רענלעז יד
 ןוא .ןפָאלשעג ןענעז רימ תעּב ,טעבנַגעגקעװַא םיא ןּבָאה ןּוא טכַאנייּב

 -רעּביא םיא רימ ןלעװ ,ןרעיױא סרָאטַארוקָארּפ םּוצ ןייגרעד טעװ סָאד ּביױא
 ןעמונעג ןּבָאה ייז ןּוא * .ןגרָאז ּוצ ךיז סָאװ ןּבָאה טינ טעװ ריא ןּוא ,ןדער

 יד ןּוא ;טרוַחעגנַײא יז טימ טָאה עמ יװ ןָאטעג ןּבָאה ןּוא ,טלעג סָאד
 .גָאט ןקיטנַײה ןויּב ןדִיי ןשיװצ טײרּפשרַאפ ךיז טָאה העּומש עקיזָאד

 אוו ,ּוצ-גרַאּב םּוצ ,לילָג ןייק ןעגנַאגעג ןענעז םידימלַּת ףלע יד ןּוא *|

 טקּוּבעג ךיז יז ןּבָאה ,ןעזרעד םיא ןּבָאה יז וַא ןּוא * .ןלױפַאּב יז טָאה ַעּוׁשִי
 ןּוא טנעענעג טָאה ַעּוׁשִי ןּוא = .קּפוסמ ןעוועג ןענעז עכעלטע רעּבָא ;םיא רַאפ

 טכַאמ עצנַאג יד ןרָאװעג ןּבעגעג זיא רימ :ןגָאז ּוצ יװַא ,טדערעג ייז ּוצ טָאה
 םידימלַּת ףיוא טלעטש ןּוא רעּבירעד טייג" .דרע רעד ףיוא ןּוא למיה ןיא

 ןּופ ןוא ,רעטָאפ םעד ןּופ ןעמָאנ םעד ןיא ייז טלבֹוט ןּוא ,תומּוא עלַא ןּופ

 ,גנידצלַא ןטיהּוצּפָא יז טנרעל ןּוא" ,שֵֶדֹוקַה-ַחּור םעד ןּופ ןּוא ,ןּוז םעד

 יב ,געט עלַא ךייא טימ ךיא ןיּב טָא ןּוא .ןטָאּבעג ךייא ּבָאה ךיא סָאװ

 .טלעוו רעד ןּופ ףֹוס םּוצ



 עי 2: 2 ליטא טל

 יי )וי =

 ּׂ סּוקרַאמ טול הרושּב יד |
 ַעּשְי ןופ הרוׂשּב רעד ןּופ ּבײהנָא רעד א :

 עס יװ יױװַא* .םביִהלַאְוִּב םעד ,ַחיִׁשָּמַה

 | ;םיאיִבנ יד ןיא ןּבירשעג טייטש
 ,םינָּפ ןייד רַאפ חילש ןיימ קיש ךיא ,עז
 ;אגעװ ןייד ןטיירּבנָא טעװ סָאװ
 :רּבדִמ רעד ןיא טפור לוק ַא'
 ,טָאג ןּופ געװ םעד טיירג טכַאמ =
 .בןגעטש ענייז סיוא טכַײלג

 ,רּבדִמ רעד ןיא ןעמוקעג זיא ליּבטַמַה ןֶנֶחֹי*
 רַאפ הבּושּת ןּופ הליִבט יד טגָאזעגנָא טָאה ןּוא
 עצנַאג סָאד ןּוא" .דניז ןּופ גנּוּבעגרַאפ רעד
 םִיַלָשּורי ןּופ רעניואווַאּב עלַא ןּוא ,הדוהי דנַאל
 ןּופ ןענעז ייז ןּוא ;ןעגנַאגעגסױרַא םיא ּוצ ןענעז
 ןּוא ,ןדרַי ךייט םעד ןיא ןרָאװעג טלבֹוטעג םיא
 ןוא" .דניז ערעייז ףיוא ןעוועג הדוַותִמ ךיז ןּבָאה
 ,רָאה-למעק ןופ שוּבלַמ ַא ןגָארטעג טָאה ןְנֶחֹו
 ,ןדנעל ענייז םּורַא לטרַאג םענרעדעל ַא ןּוא

  ןדליװ ןּוא ןקירעשַײה רע טָאה ןסעגעג ןּוא
 :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןפורעג טָאה רע ןּוא" .קינָאה
 ןופ רעקיטכעמ זיא .סָאװ ,רעד טמוק רימ ךָאנ
 רַאפ ןגייּבוצנַײא ךיז יּואָר טינ ןיּב ךיא ןּוא ,רימ
 .8 ,מ היעשיב .1 ,ג יכאלמ א |
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 ךייא ּבָאה ךיא" .ךיש ענייז ןּופ ךעלדנעמיר יד ןדניּבפיוא םיא ןּוא םיא

 .שֶדֹוקַה-ַחּור םעד טימ ןעלבֹוט ךייא טעװ רע רעּבָא ,רעסַאװ טימ טלבֹוטעג
 זרֶרָצנ ןּופ ןעמּוקעג זיא ַעּוׁשִי זַא ,געט ענעי ןיא ןעוװעג זיא סע ןּוא'

 רע רָאנ יװ ןּוא* .ןדרִי ןיא ןֶנָחֹוי ןּופ ןרָאװעג טלבוטעג זיא ןּוא ,לילָג ןיא
 ,ןטלַאּפש ךיז למיה םעד ןעזעג רע טָאה ,רעסַאװ םעד ןּופ ןעמּוקעגסױרַא זיא
 סױרַא זיא לֹוק ַא ןּוא * ;םיא ףיוא ּביוט ַא יװ ןּבעװשּפָארַא טסייג םעד ןּוא

 .ןלעפעגליואוו ןיימ זיא ריד ןיא ;ןּוז רעטּבילעג ןיימ טסיּב ּוד :למיה ןּופ
 .ןײרַא רֹּבדְמ רעד ןיא ןּבירטעג טסײג רעד םיא טָאה ףֹּכיֵּת ןּוא ?

 םעד ןּופ טװאּורּפעג ,געט קיצרעפ רֹּבדְמ רעד ןיא ןעוװעג זיא רע ןּוא *
 .טנידַאּב םיא ןּבָאה םיכָאלַמ ןּוא ,תֹויַח עדליוו טימ ןעוועג זיא רע ןּוא ;ןטָׂש

 ַעּושִי זיא ,ןרָאװעג טרעפטנעעגרעּביא זיא ןֶנֶָחֹי יו םעדכָאנ ןּוא !+
 ּוִצ יװַא:* ,טָאג ןופ הרוׂשּב יד טגָאועגנָא טָאה ןּוא ,לילָג ןייק ןעמוקעג

 ךיז טָאה טָאג ןּופ תוכלַמ סָאד ןּוא ,ןרָאװעג שביוקמ ויא טייצ יד :;ןגָאז

 .הריׂשּב רעד ןיא טּבױלג ןּוא ,הבּושּת טוט ;טרעטנענרעד

 ,ןעַײרדנַא ןּוא ןענֹועמש ןעזעג רע טָאה ,לילָג ןּופ םִי םייּב קידנעייג ןּוא **

 ןעוועג ןענעז יז םירָאװ ;ןײרַא םִי ןיא ץענ ַא ןפרַאװרַאפ ,רעדּורּב סנֹועמִש
 ךייא לעװ ךיא ןּוא ,ךָאנ רימ טייג :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה ַעּוׁשִי ןּוא * .סרעשיפ

 ,ןצענ יד טוָאלרַאפ ףּכיִּת ןּבָאה יז ןּוא:* .ןשטנעמ ןּופ סרעשיפ רַאפ ןכַאמ
 ,ןעגנַאגעג רעטייוו לסיּבַא ויא רע זַא ןּוא* .ןעגנַאגעגכָאנ םיא ןענעז ןּוא
 ןעוועג ןענעז סָאװ ,רעדּורּב ןייז ןֶנָחֹוי ןּוא ,ידבַוְוִּב בקעַי ןעועג רע טָאה

 ףֹּכיֵּת יז טָאה רע ןּוא" .ןצענ יד ןטכָאררַאפ ןּבָאה ןּוא ,ףיש רעד ןיא
 טימ ףיש רעד ןיא ידבַז רעטָאפ רעייז טזָאלעגרעּביא ןּבָאה יז ןּוא ;ןפּורעג

 .ןעגנַאגעגכָאנ םיא ןענעז ןּוא ,רעטעּברַא ענעגנודעג יד
 ףֹּכיֵּת רע ויא תֹּבַש ןּוא ;םּוחַזרַפּכ ןיק ןעמּוקעג ןענעז ייז ןּוא?!

 ןענעז יז ןּוא = .טנרעלעג טָאה ןּוא ,ןײרַא תֶסֶנֹּכַה-תיֵּב םעד ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא
 רענייא יװ טנרעלעג ייז טָאה רע םירָאװ ,הרֹוּת ןייז רעּביא ןרָאװעג םֹמֹוּתשִנ
 -תיֵּב רעייז ןיא ויא דָארג ןּוא* .םירפֹוס יד יװ טינ ןּוא ,תושר טָאה סָאװ

 :ןגירשעגסיוא טָאה רע ןּוא*! ;טסײג םעניירמּוא ןַא טימ שטנעמ ַא ןעוועג תֶסֶנֹּכַה
 ?ןקיליטרַאפ ּוצ זדנוא ןעמּוקעג ּוטסיּב ?ירצֹונַה ַעּוׁשִי ,זדנוא ןּופ ּוטסליװ סָאװ

 ףיוא טָאה ַעּוׁשִי רעּבָא** .טָאג ןּופ רעקיליײה רעד :טסיּב ּוד רעװ סייוו ךיא
 רעד ןּוא* !םיא ןּופ סױרַא ייג ןּוא ,גייווש :טגָאזעג ןּוא ,ןגירשעגנָא םיא
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 זיא ןּוא ,לֹוק ךיוה ַא טימ ןגירשעג ןּוא ,ןסירעג םיא טָאה טסייג רעניירמּוא

 םעד טָאה רענייא ןּוא ,ןרָאװעג םמֹוּתשִנ עלַא ןענעז ייז ןּוא* .םיא ןּופ סױרַא
 רע טלעפַאּב טכַאמ טימ !הרֹוּת עיינ ַא ?סָאד ןיא סָאװ :טגערפעג ןרעדנַא
 ךיז טָאה םָש ןייז ןּוא* .םיא ןכרָאהעג ייז ןּוא ,רעטסייג עניירמּוא יד וליפַא

 .לילָג ןּופ טנגעג רעצנַאג רעד ןיא טײרּפשרַאפ ףּכיֵת
 יז ןענעז ,תָסֶנֹּכַה-תיֵּב םעד ןּופ ןעננַאגעגסױרַא ןענעז ייז תעּב ןּוא *

 .ןָנָחֹי ןּוא ןבקעִי טימ ,ײרדנַא ןּוא ןֹועמֶש ןּופ זוה םעד ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא
 םיא ןּבָאה יז ןּוא ,רעּביפ ףיוא קנַארק ןגעלעג זיא רעגיווש סנֹועמִש ןּוא

 ןעמּונעגנָא יז טָאה ןּוא ןעגנַאגעגוצ זיא רע ןּוא* .ריא ןגעוו טלייצרעד ףּכיֵּת
 ,טזָאלעגּפָא יז טָאה רעּביפ סָאד ןּוא ;ןּבוהעגפױא יז ןּוא ,טנַאה רעד ייּב
 .טנידַאּב יז טָאה יז ןּוא

 םיא ּוצ יז ןּבָאה ,ןעגנַאגעגרעטנוא זיא ןּוז יד תעּב ,טנװָא ןגעק ןּוא *
 .רעטסייג עזייּב ןּופ ןסעזַאּב ןּוא קנַארק ןעוועג ןענעז סָאװ ,עלַא טכַארּבעג

 רע ןּוא* .ריט רעד ייּב טלמַאורַאפ ךיז טָאה טָאטש עצנַאג יד ןּוא *
 טָאה ןּוא ,ןתַאלֹוח ײלרעלַא ןּופ ןטילעג ןּבָאה סָאװ ,ְךֵס ַא טלייהעג טָאה

 טינ רעטסייג עוייּב יד טָאה רע ןּוא ;רעטסײג עזייּב ְךֵס ַא ןּבירטעגסױרַא
 .טנעקעג םיא ןּבָאה יז תמחַמ ,ןדער טוָאלעג

 ןענַאטשעגפױא רע זיא ,גָאטרַאפ ךָאנ טייצ עשּפיה ַא ,ירפ רעד ןיא ןּוא *

 .ןעוועג לֵלַּפתִמ ןטרָאד טָאה ןּוא ,טרָא ןטסיװ ַא ןיא ןעגנַאגעגסױרַא זיא ןּוא

 ;טכזעגמּורַא םיא ןּבָאה ,ןעוװעג םיא טימ ןענעז סָאװ ,יד ןּוא ןֹועמִש ןּוא **

 .ךיד ןכוז עלַא :טגָאזעג םיא ּוצ ייז ןּבָאה ,ןענופעג םיא ןּבָאה יז זַא ןּוא *
 עשינַכש יד ןיא ,שרעדנַא-ץעגרע ןייג רימָאל :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה רע ןּוא **
 ןיּב םעד ּבילּוצ םירָאװ ;ןענעשרַד ןטרָאד ךיוא לָאז ךיא ידּכ ,ןײרַא טעטש
 ןיא תויָסָנּכייֵּתַּב ערעייז ןיא טנשרַדעג טָאה רע ןּוא* .ןעגנַאגעגסױרַא ךיא
 .רעטסייג עוייּב ןּבירטעגסױרַא טָאה ןּוא ,לילָג ץנַאג

 ןלַאפעג םיא רַאפ ויא סָאװ ,ערֹוצמ ַא ןעמוקעג םיא ּוצ זיא סע ןּוא +
 ּוטסנָאק ,טסליוו ּוד ּביױא ;ןגָאז ּוצ יװַא ,ןטעּבעג םיא טָאה ןּוא ,ינק יד ףיוא
 טָאה ןּוא ,ןעמּוקַאּב ?רונָמחַר םיא ףיוא טָאה ַעּוׁשִי ןּוא* .ןייר ןכַאמ ךימ
 ;ליװ ךיא :טגָאזעג ןּוא ,טרירעגנָא םיא טָאה ןּוא ,טנַאה ןייז טקערטשעגסיוא
 זיא רע ןּוא ,םיא ןּופ ןָאטעגּפָא תעַרָצ סָאד ךיז טָאה ףּכיֵּת ןּוא * .ןייר יז
 ךיילג ןסייהעג םיא ןּוא ,ןלױפַאּב גנערטש םיא טָאה רע ןּוא * .ןייר ןרָאװעג
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 ;ןליצרעד טינ םעניק סע טסלָאו ,עז :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא * ,ןייג

 סָאװ גנוקינייר ןייד רַאפ ביִרקַמ יז ןּוא ,ןהֹּכ ןרַאפ ךיד זייוו ןּוא ייג טרעיינ
 ,ןעגנַאגעגסױרַא יא רע רעּבָא** .אייז ּוצ תודָע ןַא רַאפ ,ןטָאּבעג טָאה השֹמ

 ּוצ םּוטעמּוא ךַאז יד ןּוא ,ןכַאמ טנַאקַאּב קרַאטש ןעמּונעג סע טָאה ןוא
 ַא ןיא ןעמוקנַײרַא יירפ טנָאקעג טינ רעמ טָאה ַעּוׁשִי זַא ,ױזַא ,ןטײרּפשרַאפ

 ןענעז ילָז א ;רעטרע עטסיװ ןיא ןסיורד ןּבילּבעג זיא טרעיינ ,ןירַא טָאטש
 .םּוטעמּוא ןּופ ןעמּוקעג םיא ּוצ

 ןוא ,םּוחַנרַפּכ ןייק ןעמּוקעג רעדיװ רע זיא געט עכעלטע ךָאנ ןּוא ֹי

 ןּבָאה ְךַס ַא ןּוא* .םייה רעד ןיא זיא רע זַא ,טסּואװרעד ךיז טָאה ןעמ
 רַאפ לָאמּוצ טינ ,ץַאלּפ ןייק ןעװעג טינ רעמ זיא עס ויִּב ,טלמַאזרַאפ ךיז

 ,ןעמוקעג ןענעז יז ןּוא* .טרָאװ סָאד יז ּוצ טדערעג טָאה רע ןּוא ;ריט רעד

 ןּבָאה ןשטנעמ ריפ ןעמעװ ,ןטמַײלעג ַא טכַארּבעג םיא ּוצ ןּבָאה ןּוא
 םעד ּבילּוצ םיא ּוצ ןעמּוקּוצ טנָאקעג טינ ןּבָאה ייז יוװיֹוזַא ןּוא* .ןגָארטעג

 יז יװ םעדכָאנ ןּוא ;םיא רעּביא ךַאד םעד טקעדעגפיוא יז ןּבָאה ,םלֹוע
 ףיױא ,רעגעלעג סָאד טוָאלעגּפָארַא ייז ןּבָאה ,גנונעפע ןַא טכַאמעג ןּבָאה
 ,הנּומָא רעייז ןעזעג טָאה ַעּוׁשִי זַא ןּוא* .ןגעלעג ויא רעטמַײלעג רעד ןכלעוו

 ןּבעגרַאפ ריד ןענעז דניז ענייד ,ןּוז ןיימ :ןטמַײלעג םּוצ טגָאועג רע טָאה

 טכַארטעג ןּבָאה סָאװ ,םירפֹוס עכעלטע ןסעזעג ןענעז ןטרָאד ןּוא* .ןרָאװעג

 רעװ !טרעטסעל רע ?סניװַא רע טױער סָאװרַאפ" :רעצרעה ערעייז ןיא
 ןענַאטשרַאפ ףֹּכיֵּת טָאה ַעּוׁשִי ןוא* ?ןילַא טָאג ץּוחַא ,דניז ןייז לחֹומ ןָאק

 סָאװרַאפ :טגָאועג יז ּוצ טָאה רע ןּוא ,ןטכַארט ייז סָאװ ןגעוו טסייג ןייז ןיא
 ןגָאז ּוצ ,רעגנירג זיא סָאװ" ?רעצרעה ערעייא ןיא סניװַא ריא טכַארט

 :ןגָאז ּוצ רעדָא ;ןרָאװעג ןּבעגרַאפ ריד ןענעז דניז ענייד :ןטמַײלעג םּוצ
 זַא ,ןסיװ טלָאז ריא ידכ רעּבָא !?ייג ןּוא רענעלעג ןייד םענ ,ףיוא ייטש

 רע טָאה-דניז ןייז ּוצ לחֹומ דרע רעד ףיא תּושר טָאה םכֶדָאְזִּב רעד
 ,רעגעלעג ןייד םענ ןּוא ,ףיוא ייטש ,דיד גָאז ךיא !!- ןטמַײלעג םּוצ טגָאזעג
 ןייז ןעמונעג ףֹּכיִּת טָאה ןּוא ,ןענַאטשעגפױא זיא רע ןּוא?* .םײהַא ייג ןּוא
 ןענעז עלַא ןַא ,יװַא ;עלַא ייז רַאפ ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא זיא ןּוא ,רעגעלעג
 רימ ןּבָאה סניוװַא :טגָאזעג ןּוא ,טָאג טּבױלעג ןּבָאה ןּוא ,ןרָאװעג םֹמֹוּתשִנ

 .ןעועג טינ לָאמנייק ךָאנ

 ,32-2 ,די ;49 ,גי ארקיו א
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 קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא ;םִי םּוצ ןעגנַאגעגסױרַא רעדיװ זיא רע ןּוא *

 יא רע תעּב ןּוא* .טנרעלעג יז טָאה רע ןּוא ,ןעמוקעג םיא ּוצ ויא
 רע ןּוא ,טמַא-לָאצ ןפיוא ןציז יֵפֹלַחְוִּב יִוֵל ןעועג רע טָאה ,ןעגנַאגעגַײּברַאפ
 םיא זיא ןּוא ןענַאטשעגפױא ויא רע ןּוא .ךָאנ רימ ייג :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה
 .ןעגנַאגעגכָאנ

 ןּבָאה ,זיוה ןייז ןיא שיט םייּב ןסעזעג ויא רע תעּב ,ןעוועג זיא סע ןוא
 ;םידימלַּת ענייז ןּוא ןַעּוׁשִי טימ טצעזעגרעדינַא ךיז עקידניז ןּוא םיסכֹומ ךַס ַא
 יד ןּופ םירפֹוס יד ןעוו ןּוא:" .ןעגנַאגעגכָאנ םיא ןענעז יז ןּופ ְךַס ַא םירָאװ
 יז ןּבָאה ,םיסכֹומ טימ ןּוא עקידניז טימ טסע רע זַא ,ןעועג ןּבָאה םישּורּפ
 ןּוא םיסכֹומ טימ טקנירט ןּוא רע טסע סָאװרַאפ :םידימלַּת ענייז ּוצ טגָאועג

 ,יד :טגָאועג יז ּוצ רע טָאה ,טרעהעג סָאד טָאה ַעּוׁשִי זַא ןּוא** ?עקידניז
 ןענעז סָאװ ,יד טרעיינ ,אפֹור ןייק ןיא טינ ךיז ןקיטיינ ,טנוזעג ןענעז סָאװ

 .עקידניז יד טרעיינ ,םיקידַצ יד ןפּור ּוצ ןעמּוקעג טינ ןיּב ךיא ;קנַארק
 יז ןּוא ;ןטסַאפ ןגעלפ םישּורּפ יד ןּופ ןּוא ןֶנָחֹוי ןּופ םידימלַּת יד ןּוא :*

 םידימלַּת סנֶנָחֹוי ןעּוט סָאװרַאפ :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה ןּוא ןעמוקעג ןענעז

 ?טינ ןטסַאפ םידימלַּת ענייד ןּוא ,ןטסַאפ םישּורּפ יד ןּופ םידימלַּת יד ןּוא
 יא ןתָח רעד תַעַשּב ,ןטסַאפ םינָּתּוחמ יד ןענעק :טגָאזעג ייז ּוצ ַעּוׁשְִי טָאה *
 ןלעװ עס? ,ןטסַאפ טינ ייז ןענעק ,ייז ןשיוצ זיא ןתָח רעד ןַמו-לָּכ ?ייז טימ
 ןוא ,יײז ןּופ ןרעװ ןעמּונעגקעװַא טעװ ןתָח רעד ןעװ ,געט ןעמוק רעּבָא
 עטַאל ַא טינ טיינ רענייק ןּוא* .גָאט םענעי ןיא ןטסַאפ יז ןלעװ טלָאמעד

 ךיז טסײר ,ָאי ּבױא ;שוּבלַמ טלַא ןַא ףיוא ךּוט םענעּפָאלעגנַײא-טינ ןּופ
 רערעגרע ןַא ךָאנ טרעװ עס ןּוא ,ןטלַא םעד ןּופ עיינ יד ,ּפָא עטַאל יד

 לייוו ;ןעלגָאל עטלַא ןיא ןייוו םעיינ ןייק ןײרַא טינ טסיג רענייק ןּוא** .סיר
 ךיוא ןּוא ,ןריולרַאפ טייג ןייװ רעד ןּוא ,ןעלגָאל יד טצַאלּפעצ ןייו רעד

 .ןעלגָאל עיינ ןיא ןײרַא ןעמ טסיג ןייו םעיינ טרעיינ ;ןעלגָאל יד
 -האּובּת ךרוד ןעגנַאגעג תֹּבַש ַא ןיא זיא רע זַא ,ןעוװעג זיא סע ןּוא =

 םעד ףיוא ןעגנַאז ןסייר ּוצ ןּבױהעגנָא ןּבָאה םידימלַּת ענייז ןּוא ,רעדלעפ
 םּוא יז ןעּוט יאַמֹלַה ,עז :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה םישורּפ יד ןּוא** .געוו
 טינ לָאמנייק ריא טָאה :טגָאזעג יז ּוצ רע טָאה** ?טינ רָאט ןעמ סָאװ ,תֹּבַש
 טָאה ןּוא טיונ ןיא ןעועג זיא רע תעּב ,ןָאטעג טָאה דדִוָד סָאװ טנעיילעג
 רע יװ* ?םיא טימ ןעוװעג ןענעו סָאװ ןשטנעמ יד ןּוא רע ,רעגנּוה ןטילעג
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 ,לודָגןהֹּכ ןעוועג זיא רֶתָיבָא תעּב ,טָאג ןּופ ויוה םעד ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא זיא
 יד ץּוחַא ,ןסע טינ רָאט רענייק סָאװ ,םינָּפַה-םָחֶל סָאד ןסעגעג טָאה ןּוא

 !אםיא טימ ןעװעג ןענעז סָאװ ,יד ּוצ ןּבעגעג ךיוא טָאה רע ןּוא ,םיִנַהֹּכ
 םעד רַאפ ןרָאװעג ןפַאשעג ויא תֹּבַש רעד :טנָאזעג יז ּוצ טָאה רע ןּוא?
 ןֵּב רעד ויא רעּבירעד * .תֹּבַש םעד רַאפ שטנעמ רעד טינ ןּוא ,ןשטנעמ

 .תֹּבַש םעד רעּביא רַאה ךיוא םָדָא
 זיא טרָאד ןּוא ,תָסֶנֹּכַהויּב םעד ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא רעדיװ זיא רע ןּוא ְּ

 יז ןּוא" .טנַאה עטרַאדרַאפ ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא ןעוועג
 ןענעק ּוצ ידּכ ,תרּבַש םּוא ןלייה םיא רע טעװ יצ ,טקוקעגכָאנ םיא ןּבָאה
 רעד טימ ןשטנעמ םעד ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא* .הריסמ ַא םיא ףיוא ןכַאמ

 :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה רע ןּוא * .טימ רעד ןיא ךיד לעטש :טנַאה רעטרַאדרַאפ

 ?ןטיט רעדָא ,שפֶנ ַא ןייז ליצַמ ,סטכעלש רעדָא ,סטּוג ןָאט תֹּבַש ןעמ געמ
 ,ןרָאצ טימ ייז ףיוא טקּוקעגמורַא ךיז טָאה רע ןּוא ? .ןגיוושעג ןּבָאה יז רעּבָא

 ּוצ טגָאזעג ןּוא ,טײקיצרַאהטרַאה רעייז רעּביא ןעװעג רעַצמ ךיז טָאה ןּוא
 ןוא ,טקערטשעגסיוא יז טָאה רע ןּוא .טנַאה ןייד סיוא קערטש :ןשטנעמ םעד
 ןּוא ,ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז םישּורּפ יד ןּוא" .ןרָאװעג טנּוועג ויא טנַאה ןייז

 םיא יװ ,םיא ןגעק טַײל-סודרּוה יד טימ ןטלַאהעג הצֵע ןַא ףּכיֵּת ךיז ןּבָאה

 | .ןעגנערּבוצמּוא
 םלֹוע רעסיורג ַא ןּוא ,םַי םּוצ םידימלַּת ענייז טימ קעװַא זיא ַעּוׁשִי ןּוא

 ןּופ ןּוא ,םִיַלָׁשּורי ןּופ ןּוא* ,הדוהי ןּופ ןּוא ,לילָג ןּופ ןעגנַאגעגכָאנ םיא זיא

 רעסיורג ַא זיא ןֹודיִצ ןּוא -רֹוצ םּורַא ןּופ ןּוא ,ןדרַיַה-רבֵע ןּופ ןּוא ,םֹודֶא
 ןוא" .ןָאטעג טָאה רע סָאװ טרעהעג ןּבָאה יז תעּב ,ןעמוקעג םיא ּוצ םלֹוע

 ּבילוצ לפיש ַא ןטײרגנָא טיא לָאז ןעמ ,םידימלַּת ענייז ּוצ טגָאזעג טָאה רע
 ַא טלייהעג טָאה רע םירָאװ?* .ןקירד טינ םיא לָאז ןעמ ידּכ ,קלָאפ םעד

 םיא ידּכ ,םיא ּוצ טרַאּפשעג ךיז ןּבָאה ,ןטילעג ןּבָאה סָאװ ,עלַא ןּוא ,ךַס
 ןענעז ,ןעורעד םיא ןּבָאה רעטסייג עניירמוא יד רָאנ יװ ןּוא** .ןרירּוצנָא

 !םיִהֹלֲאְדִּב רעד טסיּב ּוד :ןגירשעג ןּבָאה ןּוא ,ןלַאפעגרעדינַא םיא רַאפ יז
 .ןייז הֹלַנמ טינ םיא ןלָאז יז זַא ,ןלױפַאּב גנערטש ייז טָאה רע ןּוא

 ּוצ ןפורעג טָאה ןּוא ,גרַאּב םעד ףיוא ןעגנַאגעגפױרַא זיא רע ןוא =?

 רע ןּוא!* .ןעמוקעג םיא ּוצ ןענעז ייז ןּוא ;טלָאװעג טָאה רע ןעמעוו ךיז

 ,6-| ,אכ 'א לאומש א
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 יד ןגָאנָא ןלָאז יז ידּכ ,םיא טימ ןייז ןלָאז יז זַא ,ףלעװצ טמיטשַאּב טָאה
 עזייּב ןּבַײרטּוצסױרַא הטילש ןּבָאה ןלָאז ןּוא * ,ןקיש יז טעװ רע ּואוו הרוׂשּב
 בקעי ןּוא = ,סורטעּפ ןּבעגעג ןעמָאנ ַא רע טָאה ןענֹועמְש ןּוא:* .רעטסייג

 ,שֹוגָרייַנֹּב ןּבעגעג ןעמָאנ ַא רע טָאה ,רעדּורּב סבקעי ,ןָנָחֹוי ןּוא ,ידבַוְוִּב
 ןוא ,יַמלַּת-רַּב ןּוא ,ןסּוּפיליפ ןּוא ,ןעַײרדנַא ןּוא +* .רענוד ןּופ ןיז ,טניימ סָאװ
 ןּוא * ,יאְנַק םעד ןֹועמִׁש ןּוא ,יִדֵּת ןּוא ,יַפלַחְוִּב בעי ןּוא ,אָמֹוּת ןּוא ,אֵיֹּתַמ

 .ןטָאררַאפ םיא טָאה סָאװ ,תֹוירק-שיִא הדּוהי
 -נעמַאווצ רעדיוו ךיז זיא קלָאפ סָאד ןּוא .ןעמּוקעגמײהַא זיא רע ןּוא *

 ןעוו ןּוא* .טױרּב ןייק ןסע טנָאקעג טינ לָאמוצ ןּבָאה יז ןַא ,ױזַא ,ןעמוקעג
 ּוצ םיא ידּכ ,ןעגנַאגעגסױרַא ייז ןענעז ,טרעהעג סָאד ןּבָאה םיבֹורק ענייז

 סָאװ ,םירפֹוס יד ןּוא = .ךיז ייּב טינ ויא רע :טגָאועג ןּבָאה ייז םירָאװ ,ןּפַאכ

 ,םיא ןיא ויא בּובזלעַּב :טגָאזעג ןּבָאה ,םִיַלָשּורי ןּופ ןעמוקעגּפָארַא ןענעז

 .רעטסייג עזייּב סױרַא רע טּביירט רעטסייג עזייּב יד ןּופ רַׂש םעד ךרּוד ,ןּוא
 :םילָשמ טימ יז וצ טדערעג טָאה ןוא ,ךיז ּוצ ןפורעג ייז טָאה רע ןּוא =
 יא הכולמ ַא ּבױא ןּוא** ?ןטָׂש םעד ןּבַײרטסױרַא ןטָׂש רעד ןָאק יװַאיװ
 ּביוא ןּוא** .םויִק ןייק ןּבָאה טינ הכולמ ענעי ןָאק ,ןײלַא ךיז ןגעק טלייטעצ

 ןייק ןּבָאה טינ ויוה עקיזָאד סָאד טעװ ,ןײלַא ךיז ןגעק טלייטעצ זיא זיוה ַא

 ןָאק ,טלייטעצ יא ןּוא ,ןײלַא ךיז ןגעק ףיוא טייטש ןטָׂש ּבױא ןּוא** .םויִק
 טינ ןָאק רעניק ןוא" .ףֹוס ַא טָאה טרעיינ ,םבויק ןייק ןּבָאה טינ רע

 רע ןדייס ,ןכַאז ענייז ןּביױר ןּוא רֹוּביִג םעד ןּופ ןײרַא זיוה ןיא ןעמוקנַײרַא

 .זיוה ןייז ןּבױרַאּב רע ןָאק טלָאמעד טשרע ןּוא ,רֹוּביִג םעד םדֹוק טדניּב

 ,רעדניקנשטנעמ יד ןייז לחֹומ ןעמ טעװ דניז עלַא :ךייא גָאז ךיא ,ָאי
 עס רעװ רעּבָא*י .ןרעטסעל ןלעוו יז עכלעוו טימ ,ןעגנורעטסעל יד ךיוא ןּוא
 ,הליִחמ ןייק ָאטינ רעמ זיא םיא רַאפ ,שֶדֹוקַה-ַחּור םעד ןגעק ןרעטסעל טעװ
 רע :טגָאזעג ןּבָאה ייז םירָאװ** ;טקידניױזרַאפ קיּביײא ףיוא ךיז טָאה רע לייוו
 .טסייג םעניירמּוא ןַא טָאה

 ןיא קידנעייטש ןּוא ,ןעמּוקעג ןענעז רעדירּב ענייז ןּוא רעטּומ ןייז ןּוא
 ;םיא םּורַא ןסעזעג זיא םֹלֹוע ןַא ןּוא* .ןפור טקישעג םיא ייז ןּבָאה ןסיורד
 ,ןסיורד ןיא ןענעז רעדירּב ענייד ןּוא רעטומ ןייד :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה עמ ןּוא
 ןיימ ויא רעװ :טגָאזעג יז ּוצ ןּוא ,טרעפטנעעג רע טָאה* .ךיד ןכוז ןּוא
 ןענעז סָאװ ,יד ףיוא ךיז קידנקוקמּורַא ןּוא** ?רעדירּב עניימ ןּוא רעטומ
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 !רעדירּב עניימ ןּוא רעטּומ ןיימ זיא טָא :טגָאזעג רע טָאה ,ןסעזעג םיא םּורַא
 ןיימ זיא רעקיזָאד רעד ,טָאג ןּופ ןוצָר םעד ןָאט טעװ עס רעװ םירָאװ**

 .רעטּומ ןּוא ,רעטסעווש ןּוא ,רעדּורּב
 ךיז טָאה עס ןּוא .םִי םייּב ןענרעל ּוצ ןּבױהעגנָא רעדיוװ טָאה רע ןּוא ו

 ןעגנַאגעגנַײרַא זיא רע זַא ,יװַא ,םלֹוע רעסיורג ַא םיא םּורַא טלמַאזרַאפ

 ויא קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא ;םבִי ןפיוא טצעזעג ךיז טָאה ןּוא ,ףיש ַא ןיא
 ןכַאז ְךַס ַא טנרעלעג ייז טָאה רע ןּוא* .םִי םייּב הֹׁשָּבַי רעד ףיוא ןענַאטשעג

 :טמענרַאּפ ןּוא טרעה? :גנונרעל ןייז ןיא טגָאזעג יז ּוצ טָאה ןּוא ,םילָשמ ךרּוד
 לייט זיא ,טַײזעג טָאה רע תעּב ןּוא* ;ןעַײז ןעגנַאגעגסױרַא זיא רעַײז רעד

 .טרעצרַאפ יז ןּבָאה ןּוא ןעמּוקעג ןענעז לגייפ יד ןּוא ,געוו םייּב ןלַאפעג העירז

 ןייק טַאהעג טינ טָאה יז ּואוו ,דנַאל קיולעפ ףיוא ןלַאפעג זיא ערעדנַא ןּוא*
 ןיק טַאהעג טינ טָאה יז לייוו ,טצָארּפשעגפיוא ףּכיֵּת טָאה יז ןּוא ;דרע רךַס

 טנקירטרַאפ יז זיא ,ןעגנַאגעגפיוא ןיא ןּוז יד זַא ןּוא"* ;דרע ןּופ טייקפיט
 טקלעװרַאפ יז זיא ,ןעלצרָאװ ןייק טַאהעג טינ טָאה יז תמחַמ ןּוא ,ןרָאװעג
 ןענעז רענרעד יד ןּוא ,רענרעד ןשיווצ ןלַאפעג זיא ערעדנַא ןּוא' .ןרָאװעג

 -סױרַא טינ ןיא האּובּת ןייק ןּוא ,טקיטשרעד יז .ןּבָאה ןּוא ןסקַאװעגפיוא
 ןּבעגעגסױרַא טָאה ןּוא ,דרע רעטּוג ףיוא ןלַאפעג זיא ערעדנַא ןּוא* .ןעמוקעג

 טכַארּבעגסױרַא טָאה ןּוא ,טרעמרַאפ ךיז טָאה ןּוא ןסקַאװעג זיא ,האּובּת
 :טגָאעג טָאה רע ןּוא"* .ךַאפטרעדנּוה ןּוא ,ךַאפקיצכעז ןּוא ,ךַאפקיסַײרד

 יי - .ןרעה לָאז ,ןרעה ּוצ ןרעיוא טָאה סָאװ ,רעד
 ,ןעוועג םיא טימ ןענעז סָאװ ,יד ןּבָאה ,ןײלַא ןעוועג זיא רע תעּב ןּוא '*

 טָאה רע ןּוא !! .םיִלָשמ יד ןגעוונופ טגערפעג םיא ,ףלעוװצ יד טימ ןעמַאזוצ

 םעד ןּופ דֹוס םעד ןייטשרַאפ ּוצ ןרָאװעג ןּבעגעג ויא ךייא :טגָאזעג ייז ּוצ
 ךרוד ץלַא זיא ,ןסיורד ןיא ןענעז סָאװ ,יד רַאפ רעּבָא ,טָאג ןּופ זרוכלַמ

 ידַּכ ,םילָשמ
 ;ןעז טינ ךָאד ןּוא ,ןעז יז ןלָאז ןעז
 ;ןייטשרַאפ טינ ןּוא ,ןרעה יז ןלָאז ןרעה ןּוא
 ,ןרעקמּוא ךיז יז ןלעװ רעמָאט
 יי . .אןרעװ ןּבעגרַאפ יז טעװ עס ןּוא

 ,לשֶמ עקיזָאד סָאד טינ טייטשרַאפ ריא ּבױא :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה רע ןּוא

 ,10 ,9 ,ו היעשיא = -
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 סָאד ןעַײז טּוט רעַײז רעד'* ?םילָשמ עלַא ןייטשרַאפ ריא טעװ יװַאיװ ָאט
 ;ןרָאװעג טַײזרַאפ זיא טרָאװ סָאד ּואוו ,געוו םייּב יד ןענעז סָאד ןּוא * .טרָאװ
 ,טרָאװ סָאד ּוצ טמענ ןּוא ,ןטָׂש רעד ףּכיֵּת טמּוק ,סע ןרעה ייז תעּב ןּוא
 טַײועג ןענעז סָאװ ,יד ךיוא ױזַא ןּוא* .ןרָאװעג טַײזרַאפ ייז ןיא זיא סָאװ
 ףיױא ףֹּכיִּת סע ייז ןעמענ ,טרָאװ סָאד ןרעה ייז תעּב ,דנַאל קיולעפ ףיוא

 יז ןרעוועג ,ךיז ןיא ןעלצרָאװ ןייק טינ ןּבָאה ייז יװ יװַא ןּוא * ;החמִׂש טימ
 ,טרָאװ םעד ּבילּוצ תופידר רעדָא ,ןדייל ןעמּוק עס זַא ,ךָאנרעד ;לַײװ ַא רָאנ

 ,רענרעד ןשיװצ טַײזרַאפ זיא סָאװ ,סָאד ןּוא:* .טלכיורטשעג ףֹּכיֵּת יז ןרעוו
 רעד ןּופ תוגאַד יד רָאנ* ,טרָאװ סָאד טרעהעג ןּבָאה סָאװ ,יד ןענעז סָאד
 ןעמּוק ןכַאז ערעדנַא ּוצ תוואַּת יד ןּוא ,תוריִׁשַע ןּופ ײרערַאנּפָא יד ןּוא ,טלעוו
 ןוא" .רַאּבטכּורפמּוא טּבַײלּב סע ןּוא ,טרָאװ סָאד ןקיטשרעד ןּוא ,ןײרַא

 ןרעה סָאװ ,יד ןענעז סָאד ,דרע רעטּוג ףיוא ןרָאװעג טַײזרַאפ זיא סָאװ ,סָאד
 ,ךַאפקיסַײרד ,האּובּת סױרַא ןּביג ןּוא ,לּבקמ סע ןענעז ןּוא ,טרָאװ סָאד

 .ךַאפטרעדנוה ןּוא ,ךַאפקיצכעז ןּוא

 ידּכ ,טכיל ַא ןירַא ןעד עמ טגנערּב :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה רע ןּוא
 ?רעטכַײל ַא ןיא טינ ןּוא ,טעּב ןרעטנּוא רעדָא ,לטסעמ ַא רעטנּוא ןלעטש ּוצ סע
 ןּוא .ןרעװ טקעלּפטנַא טינ טעװ סָאװ ,ןליוהרַאפ טינרָאג ויא סע םירָאװ
 סָאװ ,רעד"* .ןרעװ טנַאקַאּב טינ טעװ סָאװ ,ןגרָאּברַאפ טינרָאג יא סע

 טמענרַאפ :טנָאזעג ייז ּוצ טָאה רע ןּוא"** !ןרעה לָאז ,ןרעה ּוצ ןרעיוא טָאה
 ןטסָאמעג ךייא טעװ ,ןטסעמ טּוט ריא סָאװ ,סָאמ רעד טימ ;טרעה ריא סָאװ

 ,טָאה סָאװ ,רעד םירָאװ-* .ןגײלּוצ סעּפע ךָאנ ךייא טעװ עמ ןּוא ,ןרעוו
 -קעװַא טעװ םיא ןּופ ,טינ טָאה סָאװ ,רעד ןּוא ;ןרעװ ןּבעגעג טעװ םעד

 | .טָאה רע סָאװ ,סָאד וליפַא ןרעוו ןעמונעג
 ,ןשטנעמ ַא ּוצ ןכילגעג זיא טָאג ןּופ תוכלַמ סָאד :טגָאזעג טָאה רע ןּוא *

 ןייטשפיוא ןּוא ןפָאלש לָאז רע ןּוא" ,דרע רעד ףיוא העעירְז ןפרַאװ טּוט סָאװ
 ןָא ,ףױא טסקַאװ ןּוא סיוא טצָארּפש העיִרז יד ןּוא ,גָאטייּב ןּוא טכַאנייּב
 םדֹוק ;ןײלַא ךיז ןּופ האּובּת סױרַא טגנערּב דרע יד םירָאװ-* .,ןסיװ ןייז
 .גנַאװ רעד ןיא ןרעק ןלופ םעד ךָאנרעד ,גנַאז יד ךָאנרעד ,לטעלּב סָאד
 ,רעסעמדַײש סָאד ךילג רע טמענ ,קיטַײצ טרעװ האּובּת יד ןעװ ןּוא
 - .טייצ-טינש יד זיא ןעמוקעג םירָאװ

 .תוכלמ סָאד ןכַײלגרַאפ רימ ןלָאז סָאװ טימ :טגָאזעג טָאה רע ןּוא*
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 יא סע* ?ןרעלקרעד סע רימ ןלָאז לשֶמ רעסָאװ טימ רעדָא ?טָאג ןּופ

 סע ויא ,דרע רעד ןיא טַײזורַאפ טרעװ עס תעַשּב סָאװ ,העירז-טפענעז יו
 טסקַאװ ,טַײזרַאפ ןיוש ויא סע זַא רעּבָא * ;תועירז-דרע עלַא ןּופ עטסנעלק יד
 עסיורג סױרַא טיג ןּוא ,רעצכעטַײרק עלַא ןופ רעסערג טרעוו ןּוא סיוא סע

 ,ןטָאש ןייז ןיא ןעור ןענָאק למיה ןופ לגייפ יד ןַא ,ױזַא ,ןגייווצ
 ,טרָאװ סָאד יז ּוצ טדערעג רע טָאה םילָשמ ענױזַא ְךַס ַא טימ ןּוא *

 טָאה לשָמ ַא ןָא ןּוא** ;ןעמענרַאפ ּוצ תֹלֹוכיִּב ןעוועג ןענעז ייז טייוו יװ ףיוא

 ,םידימלַּת ענייז טימ ןײלַא ןעוװעג זיא רע ןעװ רעּבָא ;טדערעג טינ יז ּוצ רע

 .טשטַײטרַאפ ץלַא ייז רע טָאה
 :טגָאזעג יז ּוצ רע טָאה ,טנװָא ןרָאװעג ויא סע תעּב ,גָאט םענעי ןיא *

 טזָאלעגּפָא טָאה רע זַא ןּוא* .טייז רערעדנַא רעד ףיוא ןרָאפרעּבירַא רימָאל

 :ןעװעג זיא רע יוװיֹוזַא ,ףיש רעד ןיא ןעמונעגטימ םיא ייז ןּבָאה ,םלֹוע םעד

 טניוומערוטש רעסיורג ַא ןּוא* .ןפיש ערעדנַא ךָאנ ןעוועג ןענעז םיא טימ ןּוא

 ,ףיש רעד ןָא ןגָאלשעגנָא ןּבָאה סעילַאװכ יד ןּוא ,ןּביױהעגפיוא ךיז טָאה
 ןטשרעטניה ןיא ןעוועג זיא רע ןּוא* .לּופ ןרעוו ןעמונעג טָאה ףיש יד זַא ,ױזַא
 ןּוא ,טקעוװעגפיוא םיא ןּבָאה ייז ןּוא ;ןשיק םעד ףיוא ןפָאלשעג זיא ןּוא ,לייט

 ןוא* !?רעטנוא ןעייג רימ סָאװ טינ ךיד טרַא ,יּבִר :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה
 םּוצ טגָאזעג ןּוא ,טניוו םעד ףיוא ןגירשעגנָא טָאה ןּוא ,ןענַאטשעגפױא זיא רע
 ןרָאװעג זיא סע ןּוא ,טרעהעגפיוא טָאה טניו רעד ןּוא !ליטש ייז ,גַײװש :םִי

 ױזַא ריא טנעז סָאװרַאפ :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה רע ןּוא* .טייקליטש עסיורג ַא

 ארֹומ קרַאטש ןּבָאה יז ןוא* !הדנּומָא ןייק טינ ריא טָאה ?קידוועקערש
 ,רע ויא ךעלטנגייא רעװ :ןרעדנַא םּוצ רענייא טגָאזעג ןּבָאה ןּוא ,ןעמוקַאּב

 !םיא ןכרָאהעג םִַי רעד ןּוא טניװ רעד וליפַא סָאװ
 דנַאל םעד ןיא ,םִי טייז רערעדנַא רעד ףיוא ןעמוקעג ןענעז יז ןּוא ה

 זיא ,ףיש רעד ןּופ ןעמּוקעגסױרַא זיא רע תעּב ןּוא" .םִייַרדַג יד ןּופ
 ןַא טימ שטנעמ ַא ןעמוקעגנגעקטנַא טבירָבק יד ןשיװצ ןּופ ףּכיֵּת םיא

 טָאה רענייק ןּוא ;םירָבק יד ןשיװצ טניואוועג טָאה סָאװ* ,טסייג םעניירמּוא
 םיא טָאה עמ לייוװ* ;טײק ַא טימ לָאמּוצ טינ ,ןדניּב טנעקעג טינ רעמ םיא
 -רעדנַאנופ ןטייק יד טָאה רע רעּבָא ,ןטייק טימ ןּוא סנזַײא טימ ןדנוּבעג טפָא
 זיא רענייק ןּוא ;רעקיטש ףױא ןכָארּבעצ רע טָאה סצַײא יד ןּוא ,ןסירעג
 ןעוועג רדֵסֹּכ רע זיא טכַאפ ןּוא גָאט ןּוא* .ןעמַאצ ּוצ םיא חֹוּכּב ןעוועג טינ
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 טקוויִנעג ךיז ןּוא ןגירשעג טָאה ןּוא ,גרעּב יד ףיוא ןּוא םירָבק יד ןשיווצ
 רע ויא ,ןַעּוׁשִי ןעזועג סנטַײװרעד ןּופ טָאה רע ןעװ ןּוא* .רענייטש טימ
 ,לֹוק ךיוה ַא טימ קידנעַײרשסױא ןּוא" ,םיא רַאפ טקּוּבעג ךיז ןּוא ןפָאלעגּוצ

 רעוװשַאּב ךיא !ןֹוילָע לֵאְוִּב ּוד ,ַעּוׁשִי ,רימ ּוצ ּוטסָאה סָאװ :טגָאזעג רע טָאה
 :טגָאועג םיא ּוצ טָאה רע םירָאװ* .ןקינַײּפ טינ ךימ טסלָאז ,טָאג ייּב ךיד
 םיא טָאה רע ןּוא" !טסייג רעניירמוא ּוד ,ןשטנעמ םעד ןּופ סױרַא יג
 זיא ןעמָאנ ןיימ :טגָאזעג םיא ּוצ רע טָאה ?ןעמָאנ ןייד זיא סָאװ :טגערפעג

 זַא ,ןטעּבעג קרַאטש םיא טָאה רע ןּוא * .ְךֵס ַא ןענעז רימ םירָאװ ;הנחַמ
 טָאה גרַאּב םייּב ןטרָאד ןּוא * .דנַאל םעד ןּופ ןקישסױרַא טינ ייז לָאז רע
 קיש :ןטעּבעג םיא ןּבָאה יז ןּוא ? ;םיריִזַח עדַאטס עסיורג ַא טעשַאּפעג ךיז
 ןּבעגעג יז טָאה רע ןּוא * .ןײרַא יז ןיא ןלָאז רימ ידּכ ,םיריַזַח יד ּוצ זדנּוא

 ןיא ןײרַא ןענעז ןּוא ,סױרַא ןענעז רעטסייג עניירמּוא יד ןּוא .שינעּבױלרעד

 טוָאלענּפָארַא ךיז טָאה ,טנויוט ייווצ ןּופ ךֶרֶע ןַא ,עדַאטס יד ןּוא ;םיריִזַח יד

 .םַי םעד ןיא ןרָאװעג ןעקנורטרעד ןענעז ןּוא ,ןײרַא םִי ןיא עּוּפיִש םעד ןּופ

 רעד ןיא טלייצרעד סע ןּבָאה ןּוא ןפָאלעג ןענעז רעכעטסַאּפ יד ןּוא !!
 .ןעשעג זיא ָאד סָאװ ןעז ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז ייז ןּוא .ףרָאד ןיא ןּוא טָאטש

 ןציז םענעסעוַאּב םעד ןעזעג ןּבָאה ןּוא ,ןַעּוׁשִי ּוצ ןעמוקעג ןענעז ייז ןּוא *
 יד טַאהעג טָאה סָאװ ,רעד עקַאט ,לכָׂש ןרָאלק םייּב ןּוא ןָאטעגנָא ,טרָאד
 ,ןעועג סע ןּבָאה סָאװ ,יד ןּוא* ןעמוקַאּב ארֹומ ןּבָאה יז ןּוא ;הדנחַמ
 יד טימ ןּוא ,םענעסעוַאּב םעד טימ ןעשעג ויא סע סָאװ טלייצרעד ןּבָאה

 .ןצינערג ערעייז ןזָאלרַאפ לָאז רע ַא ,ןטעּבעג םיא ןּבָאה יז ןּוא * .םיריִזַח
 זיא סָאװ ,רעד םיא טָאה ,ףיש רעד ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא זיא רע תעּב ןּוא !*
 םיא טָאה רע ןּוא * .םיא טימ ןייז ןגעמ לָאז רע זַא ,ןטעּבעג ,ןסעוַאּב ןעוועג
 ןּוא ,טניירפ ענייד ּוצ םייהַא ייג :טגָאועג םיא ּוצ טָאה טרעיינ ,טזָאלעג טינ
 טמערַאּברעד ךיז טָאה רע יװ ןּוא ,ןָאטעג ריד טימ טָאה טָאג סָאװ ,ייז לייצרעד
 ןטײרּפשרַאפ ןעמונעג טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגסױרַא ויא רע ןּוא* .ריד רעּביא

 ךיז ןּבָאה י יז ןּוא ;ןָאטעג םיא רַאפ טָאה ַעּוׁשִי סָאװ ,ץלַא סילָאּפַאקעד ןיא
 .טשודיִחעג עלַא

 רערעדנַא רעד ףיוא טפישעגרעּבירַא רעדיוו ךיז טָאה ַעּוׁשְי תעּב ןּוא ?
 .םִי םייּב ןעוועג זיא רע ןּוא ;קלָאפ ְךַס ַא טלמַאזרַאפ םיא ּוצ ךיז טָאה ,טייז
 ,ריִאְי ןפייהעג טָאה סָאװ ,תרָסְנֹּכַה-תיֵּב םעד ןּופ םיאָּבַג יד ןּופ רענייא ןּוא



 39--283 ,ה סּוקרַאמ | 82

 ענייז ּוצ ןלַאפעג רע זיא ,ןעועג םיא טָאה רע ןַא ןּוא .ןעמּוקעג םיא ּוצ זיא

 לרעטכעט ןיימ :טגָאזעג ןּוא ,ןטעּבעג קרַאטש םיא טָאה רע ןּוא* ,סיפ
 יז ידּכ ,ריא ףױא טנעה ענייד ףױרַא גייל ןּוא ,םּוק ;ןּברַאטש םייּב טלַאה
 ַא ןּוא ;ןעגנַאגעג םיא טימ זיא רע ןּוא** .ןּבעל ןּוא ,ןרעװ טעװעטַארעג לָאז

 .טגנערדעג םיא טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגכָאנ םיא זיא םלֹוע רעסיורג
 סָאװ ןּוא** ,סּולּפטּולּב ַא טַאהעג רָאי ףלעווצ טָאה סָאװ ,יורפ ַא ןּוא =

 סָאװ ץלַא ןּבעגעגסיוא טָאה ןּוא ,םיאפֹור ְךַס ַא ןּופ ןטילעגנָא ליפ ךיז טָאה

 זיא סע טרעיײינ ,טרעסעגעג טינ ךָאד ךיז טָאה ןּוא ,טגָאמרַאפ טָאה יז
 יז ויא ,ןַעּוׁשְי ןגעוונופ טרעהעג טָאה יז תעּב" ;ןרָאװעג רעגרע ךָאנ ריא
 .שוּבלַמ ןייז טרירעגנָא טָאה ןּוא ,ןטניה ןּופ קלָאפ םעד ןשיװצ ןעמּוקעג

 לעװ ,םישּוּבלַמ ענייז ןרירנָא רָאנ לעװ ךיא ּבױא :טגָאזעג טָאה יז םירָאװ-*
 טנקירטרַאפ טּולּב ריא ןּופ לַאװק רעד זיא ףּכיּת ןּוא** .ןרעװ ןפלָאהעג ךיא
 ןרָאװעג טלייהעג זיא יז ןַא ,ּבַײל ריא ןיא טליפרעד טָאה יז ןּוא ;ןרָאװעג

 זדרּובג זַא ,ךיז ןיא טליפרעד עּוׁשִי טָאה עגְרֶ-ֹותֹואֹּב ןּוא * .גָאלּפ ריא ןּופ

 םעד ןשיװצ טיירדעגסױא ךיז טָאה רע ןּוא ,ןעגנַאגעגסױרַא םיא ןּופ זיא
 םידימלַּת ענייז ןּוא*: ?םישוּבלַמ עניימ טרירַאּב טָאה רעװ :טגָאזעג ןּוא ,קלָאפ

 :רָאג ּוטסגָאז ,ךיד טקירד קלָאפ סָאד יװ טסעז ּוד :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה
 רעװ ןעז ּוצ ידּכ ,טקּוקעגמּורַא ךיז טָאה רע ןּוא* ?טרירַאּב ךימ טָאה רעװ
 טָאה ןּוא ןעמּוקַאּב תצרֹומ טָאה יורפ יד רעּבָא* .ןָאטעג סָאד טָאה עס
 יז ןּוא ,ןעשעג ריא טימ ןיא עס סָאװ טסּואװעג טָאה יז תֹמחַמ ,טרעטיצעג

 טלייצרעד םיא טָאה ןּוא ,ןלַאפעגרעדינַא םיא רַאפ זיא ןּוא טנעענעג טָאה
 הנּומָא ןייד ,רעטכָאט :טגָאזעג ריא ּוצ טָאה רע ןּוא** .תֹמָא ןצנַאג םעד

 .גָאלּפ ןייד ןּופ טלייהעג רעװ ןּוא ,םולָשּב יג ;ןפלָאהעג ריד טָאה
 םעד ןּופ ןעמוקעג ןעמ ויא ,טדערעג ךָאנ טָאה הע תרעַשּב ןּוא *

 סָאװ ּוצ ;ןּברָאטשעג ןיא רעטכָאט ןייד :טגָאזעג ןּוא ,תָסֶנֹּכַה-תיֵּב ןּופ יאֹּבַג
 ןּבָאה ייז סָאװ ,טרעהעג טָאה ַעּוׁשִי זַא ןּוא* ?ןיּבִר םעד ַחיִרטַמ ךָאנ ּוטסיּב
 ןייק טינ ּבָאה :תָסְנֹּכַה-תיֵּב ןופ יאּבִג םּוצ ןפּורעגּפָא ךיז רע טָאה .,טגָאזעג
 ץּוחַא ,ןייגטימ טזָאלעג טינ םענייק טָאה רע ןּוא*  !ןוחָטּב רָאנ ּבָאה ;ארֹומ
 ןעמוקעגּוצ ןענעז יז יװ ןּוא* .רעדּורּב סבקעי ,ןָנָחֹוי ןּוא ,ןבקעַי ,ןסּורטעּפ
 יד ןּוא ,המוהמ יד ןעזעג רע טָאה ,תָסֶנּכַה-תיֵּב ןופ יאּבַג םעד ןּופ זיוה םּוצ
 יז  ּוצ  טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגנַײרַא ויא רע ןוא"* .רעגָאלק ..ןּוא רענייוו ליפ
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 ,ןּברָאטשעג טינ זיא דניק סָאד ?טנייװ ןּוא ריא טמערַאיל סָאװ :טגָאזעג
 טָאה רע ןּוא .טכַאלעגסױא טּוג םיא ןּבָאה יז ןּוא* .ןפָאלש טּוט טרעיינ

 יד ןּוא רעטָאפ םעד ךיז טימ ןעמּונעג טָאה ןּוא ,ןּבירטעגסױרַא ןעמעלַא יז
 ּואו ןעגנַאגעגנַײרַא זיא ןּוא ,םיא טימ ןעװעג ןענעז סָאװ ,יד ןּוא רעטּומ

 רעד ייּב דניק סָאד ןעמּונעגנָא טָאה רע ןּוא* .ןעװעג זיא דניק סָאד

 ,לדיימ :שטַײט ןיא סָאװ ;ימּוק אָתיִלֵט :טגָאועג ריא ּוצ טָאה ןּוא ,טנַאה

 ןּוא ,ןענַאטשעגּפױא ףּכיֵּת ויא לדיימ סָאד ןּוא .ףיוא ייטש ,ריד גָאז ךיא

 ןענעז יז ןּוא .רָאא ףלעװצ ןעװעג טלַא ויא יז ןוא ;ןייג ןעמּונעג טָאה
 גנערטש יז טָאה רע ןּוא* .ׁשודיִח סיורג ַא טימ ןרָאװעג טשודיִחרַאפ
 לָאז עמ ,ןסייהעג טָאה רע ןּוא ;ןופרעד ןסיוו טינ לָאז רענייק זַא ,ןלױפַאּב

 | .ןסע ּוצ סעּפע ןּבעג ריא
 ןגייא ןייז ןיא ןעמוקעג זיא ןּוא ,ןטרָאד ןּופ ןעגנַאגעגקעװַא זיא רע ןּוא
 זרּבַש ןּוא* .ןעגנַאגעגכָאנ םיא ןענעז םידימלַּת ענייז ןּוא ;ןײרַא דנַאל

 סָאװ ,ְךַס ַא ןּוא ,תָסֶנּכַה תיֵּב םעד ןיא ןענרעל ּוצ ןּבױהעגנָא רע טָאה
 ךיז טמענ ןענַאוונּופ :טגָאזעג ןּוא ,טשודיִחעג ךיז ןּבָאה ,טרעהעג םיא ןּבָאה
 ןּבעגעג םיא זיא סָאװ ,-דמכָח ַא רַאפ סָאד ויא סָאװ ןּוא ?םיא ּוצ סָאד

 סָאד זיא* !טנעה ענייז ךרוד ןעשעג ןלָאז רעדנּואו עכלעזַא זַא ,ןרָאװעג

 ןוא ,בקעי ןּופ רעדּורּב רעד ןּוא ,םִירִמ ןּופ ןוז רעד ,רעילָאטס רעד טינ
 ?זדנוא טימ ָאד רעטסעווש ענייז טינ ןענעז ןּוא ?ןֹועמש ןּוא ,הדּוהי ןּוא ,יסֹוי
 :טגָאועג ייז ּוצ טָאה ַעּוׁשִי ןּוא* .םיא ןיא ןרָאװעג טלכיורטשעג ןענעז יז ןּוא
 ,םיבֹורק ענייז ןשיווצ ןּוא ,דנַאל ןגייא ןייז ןיא ןדייס ,דובָּכ ןָא טינ זיא איִבָנ ַא

 ,רעדנואוו ןייק ןָאט טנָאקעג טינ טרָאד טָאה רע ןּוא *  .זיוה ןגייא ןייז ןיא ןּוא
 ןוא ,עקנַארק עכעלטע ףיוא טנעה ענייז טגײלעגפױרַא טָאה רע סָאװ ץּוחַא
 .ןּבױלגמּוא רעייז רעּביא טשודיִחעג ךיז טָאה רע ןּוא" .טלייהעג ייז טָאה

 רע ןּוא" .טנרעלעג טָאה ןּוא רעפרעד יד ןיא ןעגנַאגעגמּורַא זיא רע ןּוא
 ,טַײװצעּבלַאז ןקישסױרַא ןעמונעג יז טָאה ןּוא ,ףלעווצ יד ךיז ּוצ ןפּורעג טָאה
 יז טָאה רע ןּוא* ;רעטסײג עניירמוא רעּביִא הטילש ןּבעגעג ייז טָאה ןּוא
 טינ ;ןקעטש ַא ץּוחַא ,געװ ןפיוא ןעמענטימ טינרָאג ןלָאז יז זַא ,ןטָאּבעג
 ּוצ טרעיינ' ;לטרַאג ןיא טלעג ןייק טינ ,קַאזעזייר ןייק טינ ,טױרּב ןייק
 ּוצ טָאה רע ןּוא ? .קער ייווצ ןיא ןָאטעגנָא ןייג וצ טינ ןּוא ,ןלַאדנַאס ןגָארט
 ,טּבַײלּברַאפ טרָאד ,ןעמּוקנַײרַא טעװ ריא זיױה ַא רַאפ סָאװ ןיא :טגָאזעג יז
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 ,ןעמענפיוא טינ ךייא טעװ סָאװ ,טרָא סָאד ןּוא .רעטייוו טייג ריא זיּב

 ןעלסײרטּפָא ןּוא ןײגסױרַא ןטרָאד ןּופ ריא טלָאז ,ךייא ּוצ ןרעהּוצ טינ ךיז ןּוא
 ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז ייז ןּוא !* .ייז ּוצ תודָע ןַא רַאפ ,סיפ ערעייא ןּופ ּביוטש םעד

 ,רעטסייג עזייּב ְךַס ַא ןּבירטעגסױרַא ןּבָאה ןּוא * ;הבּושּת ּוצ ןפורעג ןּבָאה ןֹוא

 .טלייהעג ייז ןּוא ,לייא טימ עקנַארק ךַס ַא טּבלַאזעג ןּוא
 יא םבָש ןייז לייװ ,טרעהעג ןופרעד טָאה סודרּוה ךלֵמ רעד ןּוא !*

 ןענַאטשעגפױא יא ליּבטַּמַה ןֶנָחֹוי :טגָאועג טָאה רע ןּוא .טנַאקַאּב ןרָאװעג

 רעּבָא* .תוחֹוּכ עקיזָאד יד םיא ןיא ןטעּברַא רעּבירעד ןּוא ,םיתָמַה-תִיְחֹּת
 :טגָאזעג ןּבָאה ערעדנַא רעדיוו ןּוא .ּוהָיַלֲא זיא סע :טגָאזעג ןּבָאה ערעדנַא
 סע טָאה סודרּוה זַא ןּוא * .םיאיִבנ יד ןּופ רענייא יװ טקנוּפ ,איבָנ ַא זיא'ס

 -פױא זיא ,טּפעקעג ּבָאד ךיא ןעמעװ ,ןְנָחֹי :טגָאעג רע טָאה ,טרעהעג
 טָאה ןּוא ,ןְנָחֹוי ןּפַאכ טזָאלעג ןּוא טקישעג טָאה סודרּוה םירָאװ * .ןענַאטשעג
 רעדּורּב ןייז ןּופ ּביײװ סָאד ,הָידֹורּוה ילּוצ הסיפּת רעד ןיא ןדנּוּבעג םיא

 טגָאזעג טָאה ןֶנָחֹוי םירָאװ-* .טַאהעג הנּותַח ריא טימ טָאה רע לייוו ,סּוּפיליפ
 ןּוא+* .ּבייו סרעדּורּב ןייד ןּבָאה ּוצ טּביױלרעד טינ ריד זיא סע :ןסודרּוה ּוצ

 טָאה יז רעּבָא ,ןטייט טלָאװעג םיא ןּוא ,ןעמּוקַאּב טנייפ םיא טָאה הָידֹורּוה
 לייוו ,ןָנֶחֹי רַאפ טַאהעג ארֹומ טָאה סודרּוה םירָאװ=* .ןָאט טנעקעג טינ סע

 טָאה רע ןּוא ,ןַאמ רעקילײה ַא ןּוא קידַצ ַא זיא רע ןַא ,טסואוועג טָאה רע
 טשימעצ קרַאטש רע ןיא ,ןרעה םיא טגעלפ רע תעּב ןּוא .טיהעגּפָא םיא
 ןעמּוקעג זיא סע זַא ןּוא*: .טרעהעג ןרעג םיא רע טָאה ןגעווטסעדנופ ;ןרָאװעג

 רדועס ַא טכַאמעג גָאטנריוּבעג ןייז ּוצ טָאה סודרוה תעּב ,גָאט רעקיסַאּפ ַא
 זיא = ,לילָג ןּופ ןשטנעמ עטסבּוׁשָח יד ןּוא ,רעריפגירק ןּוא ,ןרַאה ענייז רַאפ

 ןסודרּוה זיא יז ןּוא ,טצנַאטעג טָאה ןּוא ןעמיקעגנַײרַא רעטכָאט סהִידֹורּוה
 םּוצ טגָאועג טָאה ךלֶמ רעד ןּוא .טסעג ענייז ךיוא ןּוא ,ןרָאװעג ןלעפעג

 .ןּבעג ריד סע לעװ ךיא ןּוא ,טסליװ ּוד סָאװ ,רימ ןּופ גנַאלרַאפ :לדיימ
 ,ןעגנַאלרַאפ רימ ןּופ טסעוװ ּוד רָאנ סָאװ :ןריואושעג ריא טָאה רע ןוא *
 ,ןעגנַאגעגסױרַא זיא יז ןּוא ** .הכּולמ ןיימ ןּופ ּבלַאה ַא ויּב ,ןּבעג ריד ךיא לעװ
 :טגָאזעג יז טָאה ?ןעגנַאלרַאפ ךיא לָאז סָאװ :רעטּומ ריא ּוצ טגָאזעג טָאה ןּוא
 ,ךלֶמ םּוצ ןעגנַאנעגנַײרַא ףֹּכיֵּת זיא יז ןּוא** .ליּבטַמַה ןָנָחֹוי ןּופ ּפָאק םעד
 לסיש ַא ףיוא ןּבעג ךַײלג רימ טסלָאז ּוד ,גנַאלרַאפ ךיא :טגָאזעג טָאה ןּוא
 -רעַצמ קרַאטש ךיז טָאה ךלַמ רעד ןּוא* .ליּבטַמַה ןָנָחֹי ןּופ ּפָאק םעד
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 טלָאװעג טינ ריא רע טָאה ,טסעג יד ןּוא תועּובש יד ּבילּוצ רעּבָא ,ןעוועג

 טָאה ןּוא ,רעטכעוװיּבַײל ַא טקישעג ףּכיֵּת טָאה ךלַמ רעד ןוא" .ןגָאזּפָא
 םיא טָאה ןּוא ןעגנַאגעג זיא רע ןּוא ;ּפָאק ןייז ןעגנערּב ּוצ ןלױפַאּב םיא
 טָאה ןּוא לסיש ַא ףיוא ּפָאק ןייז טכַארּבעג ןּוא** ,הסיִפּת רעד ןיא טּפעקעג
 .רעטּומ ריא ּוצ ןּבעגעג םיא טָאה לדיימ סָאד ןּוא ,לדיימ םעד ןּבעגעג םיא

 ןּבָאה ןּוא ןעמוקעג ייז ןענעז ,טרעהעג סָאד ןּבָאה םידימלַּת ענייז זַא ןּוא*

 .רבק ַא ןיא טגײלעגנַײרַא םיא ןּבָאה ןּוא ,ףּוג ןייז ןעמונעג
 םיא ןּבָאה ןּוא ,ןַעּוׁשְי ייּב טלמַאזרַאפ ךיז ןּבָאה םביחילש יד ןּוא *

 .טנרעלעג ןּבָאה ייז סָאװ ןּוא ,ןָאטעג ןּבָאה ייז סָאװ ,גנידצלַא טלייצרעד
 ,טרָא טסיװ ַא ןיא קירוצ ךייא טיצ ןוא טמוק :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה רע ןּוא !!

 ,ןייג ןּוא ןעמוק ןיא ןטלַאהעג ןּבָאה ְךֵס ַא םירָאװ .לסיּבַא סיוא ךייא טּור ןּוא

 ןּבָאה יז ןוא* .ןסע ּוצ טייצ ןייק טַאהעג טינ לָאמּוצ ןּבָאה ייז זַא ,ױזַא
 יז טָאה ןעמ ןּוא* .ןײלַא טרָא טסיו ַא ןיא ףיש ַא טימ טוָאלעגקעװַא ךיז
 ןפָאלעגפיונּוצ ךיז ןענעז יז ןּוא ,טנעקרעד ייז ןּבָאה ְךֵס ַא ןּוא ,ןײגקעװַא ןעזעג

 .יז רַאפ רעירפ ןעמּוקעגנָא ןטרָאד ןענעז ןּוא ,טעטש עלַא ןּופ סּופּוצ

 טָאה ,םלֹוע ןסיורג םעד ןעזעג ןּוא ןעמּוקעגסױרַא זיא רע תעּב ןּוא *!

 ַא ןָא ףָאש יװ ןעוועג ןענעז ייז לייוו ,ייז ףיוא ?רונָמחַר ַא ןעמּונעגנָא םיא
 ןיוש זיא עס יװ יװַא ןּוא* .טנרעלעג ְךֵס ַא יז טימ טָאה רע ןּוא ;ךעטסַאּפ

 :טגָאזעג ןּבָאה ןּוא ,םידימלַּת ענייז ןעמּוקעג םיא ּוצ ןענעז ,טעּפש ןרָאװעג

 ןלָאז ייז ידּכ ,ּפָא יז ןָאל* ;טעּפש ןיוש זיא סע ןּוא ,טסיװ יא טרָא סָאד
 ּוצ סעּפע ןפיוק ךיז ןּוא ,תומֹוקמ ןּוא רעפרעד עקימּורַא יד ןיא ןייג ןענעק

 .ןסע ּוצ יז ריא טיג :טגָאזעג יז ּוצ ןּוא ,טרעפטנעעג טָאה רע רעּבָא* .ןסע
 טרעדנּוה ייווצ רַאפ טיױרּב ןפיוק ןייג רימ ןלָאז :טגָאזעג םיא ּוצ יז ןּבָאה
 טיורּב לפיוו :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה רע רעּבָא** ?ןסע ּוצ ןּבעג יז ןּוא ,םירָניד
 יז ןּבָאה ,ןעגנַאגרעד סע ןענעז ייז זַא ןּוא .טעז ןּוא טייג ,ּונ ?ריא טָאה
 ןצעזרעדינַא ךיז ןסייהעג עלַא יז טָאה רע ןּוא* .שיפ ייווצ ןּוא ,ףניפ :טגָאזעג
 ,תורּוש ןיא טצעזעגרעדינַא ךיז ןּבָאה יז ןּוא* .זָארג םענירג ןפיוא ןַײװתּוּתיִּכ
 יד ןּוא טיורּב ףניפ יד ןעמּונעג טָאה רע ןּוא .קיצפופ ּוצ ןּוא ,טרעדנוה ּוצ
 הרכָרּב ַא טָאה ןּוא למיה םּוצ ןגיוא ענייז ןּביוהעגפיוא טָאה ןּוא ,שיפ ייווצ
 יד טגנַאלרעד סע ןּוא טיורּב םעד ןּופ ןכָארּבעגּפָא טָאה רע ןּוא ,טכַאמעג

 טלײטעצ רע טָאה שיפ ייווצ יד ךיוא ןּוא ;יײז רַאפ ןטיירג ּוצ ,םידימלַּת
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 ןּבָאה יז ןוא* ,טַאז רעד ּוצ ןסעגעג עלַא ןּבָאה ייז ןּוא? .ייז ןשיווצ

 ,ברעק עלופ ףלעװצ ,ךעלקערּב ענעּבילּבעגרעּביא יד ןּופ ןעמונעגפיונוצ
 ןענעו ,טיורּב םעד ןּופ ןסענעג ןּבָאה סָאװ ,יד ןּוא** .שיפ יד ןּופ ךיוא ןּוא

 .ןַאמ טנויוט ףניפ ןעוועג
 ,ףיש רעד ןיא ןײגוצנַײרַא םידימלַּת ענייז טיינעג ףֹּכיֵּת טָאה רע ןּוא

 -זריֵּב ןייק ,טייז רערעדנַא רעד ףיוא םיא רַאפ רעירפ ןרָאפּוצרעּבירַא ןּוא
 ךיז טָאה רע יװ םעדכָאנ ןּוא* .קלָאפ סָאד ןוָאלּפָא טעװ רע ויּב ,הָדיֵצ

 .ןייז ּוצ ?ֵלַּפתִמ גרַאּב ןפיוא ןעגנַאגעגפױרַא רע ויא ,טנגעזעגּפָא יז טימ
 רע ןּוא ,םִי ןטימ ןיא ןעוועג ףיש יד זיא ,טנוװָא ןרָאװעג זיא עס ןַא ןּוא *
 -ןרעדּור םייּב ךיז ןרעטַאמ ייז יװ קידנעעז ןּוא * .הׁשָּבִי רעד ףיוא אפוג

 םּורַא ןעמּוקעג ייז ּוצ רע זיא--ייז ןגעקטנַא ןעװעג זיא טניװ רעד םירָאװ

 טלָאװעג יז טָאה רע ןּוא .םִי ןפיוא קידנעייג ,ךַאװטכַאנ רעטרעפ רעד
 ,טניימעג ייז ןּבָאה ,םִי ןפיוא ןייג ןעזעג םיא ןּבָאה יז יװ ןּוא * ,ןייגַײּברַאפ

 םיא ןּבָאה ייז םירָאװ* ;ןנירשעצ ךיז ןּבָאה ןּוא ,טסייג ַא זיא סָאד וַא
 טימ טדערעג רע טָאה ףּכיֵּת ןּוא .ןקָארשרעד ךיז ןּבָאה ןּוא ,ןעועג עלַא

 ןיק טינ טָאה ;ךיא ןיּב טָאד ,טסיײרטעג טייז :טגָאזעג יז ּוצ ןּוא ,ייז
 טניװ רעד ןּוא ,ןעגנַאגעגנַײרַא ףיש רעד ןיא ייז ּוצ זיא רע ןּוא * .תצרֹומ

 יז םירָאװ* ;טשודיִחעג קרַאטש ךיז ןּבָאה יז ןּוא .טרעהעגפיוא טָאה
 ןעוװעג זיא ץרַאה רעיז תֹמחַמ ,טיורּב םעד עֶגֹונּב ןענַאטשרַאפ טינ ןּבָאה

 .טעװעטרַאהרַאפ
 דנַאל םּוצ ןעמּוקעג יז ןענעז ,ןרָאפעגרעּבירַא ןענעז ייז תעּב ןּוא *

 -סױרַא ןענעז ייז ןַא ןּוא** .גערּב םּוצ טרעטנענרעד ךיז ןּבָאה ןּוא ,רֵסיִנג

 ןענעז יז ןוא* ,טנעקרעד ףֹּכיֵּת םיא ןעמ טָאה ,ףיש רעד ןּופ ןעמּוקעג

 עקנַארק יד ןעגנערּב ןעמּונעג ןּבָאה ןּוא ,טנגעג רעצנַאג רעד ןיא ןפָאלעגמּורַא
 .ךיז טניפעג רע זַא ,טרעהעג ןּבָאה ייז ןיהואו ,סרעגעלעג ערעייז ףיוא
 ,תומֹוקמ רעדָא טעטש ,רעפרעד יד ןיא ,ןעמּוקעג זיא רע ּואוו םּוטעמּוא ןּוא *י

 ּוצ ,ןטעּבעג םיא ןּוא ,קרַאמ ןפיוא טגײלעגקעװַא עקנַארק יד ןעמ טָאה
 םיא ןּבָאה סָאװ ,עלַא ןּוא .דֶגֶּב ןייז ןּופ תופנַּכ יד ןרירנָא שטָאכ ןגעמ

 .ןרָאװעג ןפלָאהעג ןענעז ,טרירעגנָא
 ןופ עכעלטע ןּוא ,םישורּפ יד טלמַאזרַָאפ םיא ייּב ךיז ןּבָאה עס ןּוא צו

 ,ןעועג ןּבָאה ייז ןּוא? ,םביַלָשּורי ןּופ ןעמּוקעג ןענעז סָאװ ,םירפֹוס יד
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 טימ ,טסייה סָאד ,אמָט טימ טיורּב ןסע שבידימלַּת ענייז ןופ עכעלטע זַא
 יז ןדייס ,טינ ןסע ןדִיי עלַא ןּוא ,םישּורּפ יד םירָאװ)? .טנעה ענעשַאועגמּוא
 ןעוו ןּוא * ;םינָקז יד ןּופ הרֹוסמ יד ןטלַאה ייז םירָאװ ,טנעה יד ךיז ןשַאװ

 ַא ןוא ;טינ ךיז ןשַאװ יז ןֵמולָּכ ,טינ יז ןסע ,ץַאלּפקרַאמ ןּופ ןעמּוק ייז

 ןופ ןעלבֹוט סָאד :ןייז ּוצ םייקמ ןעמונעגרעּביא יז ןּבָאה ןכַאז ערעדנַא ךַס

 םירפֹוס יד ןּוא םישּורּפ יד ןּוא* (.םילַּכ ענרעּפּוק ןּוא ,ּפעט ןּוא ,סרעכעּב

 רעד טול גהֹונ טינ םידימלַּת ענייד ךיז ןענעז סָאװרַאפ :טגערפעג םיא ןּבָאה
 טָאה רע ןּוא"* ?טנעה אֹמָט טימ טיורּב ןסע יז טרעיינ ,םינקז יד ןּופ הרֹוסמ
 עס יװ ,טנָאזעג תואיִבנ םיפנֹוח ךייא ףיוא הָיעַשי טָאה טּוג :טגָאזעג ייז ּוצ
 :ןּבירשעג טייטש

 ,ןפיל ענייז טימ דובָּכ ּפָא רימ טיג קלָאפ עקיזָאד סָאד

 - ,רימ ןּופ טייוו זיא ץרַאה ןייז רעּבָא
 ,ןעניד ךימ ייז ןעּוט טסיזמּוא ןּוא '

 ,אןשטנעמ ןּופ תווצִמ עטרוַחעגנַײא ןענרעל טימ

 ןופ הרֹוסמ רעד ייּב ךיז טלַאה ןּוא ,טָאג ןּופ טָאּבעג סָאד טוָאלרַאפ ריא *
 .ןשטנעמ

 ,טָאּבעג סטָאג ןעוועג לטַבמ ריא טָאה ייַא :טגָאזעג יז ּוצ טָאה רע ןּוא'
 ביג :טגָאועג טָאה הֶׁשֹמ םירָאװ!" !הרֹוסמ רעייא ייּב ןטלַאה ןענעק ּוצ ךיז
 רעדָא ,רעטָאפ טלעש סָאװ ,רעד ןּוא ;רעטּומ ןייד ןּוא רעטָאפ ןייד דובָּכ ּפָא
 ןגָאז טעװ רענייא ּביױא :טגָאז ריא רעּבָא* ;בןרעװ טייטעג ןטייט לָאז ,רעטּומ
 טנעקעג טסטלָאװ ּוד סָאװ ,סָאד זיא ןּברק ַא :רעטּומ רעדָא ,רעטָאפ ןייז ּוצ
 טלָאמעד * ;טָאג ּוצ -רדנ ַא ויא סע ,טסייה סָאד ,רימ ןופ ןּבָאה הֹאָנַה

 ןוא + ;רעטומ רעדָא ,רעטָאפ ןייז רַאפ ןָאט טינרָאג רעמ ןיוש םיא ריא טזָאל

 .הרֹוסמ רענעמּונעגנָא רעיא ּבילּוצ טרָאװ סטָאג לטָּב ריא טכַאמ טימרעד
 .גהֹונ לָאמ ליפ ךיז ריא טנעו רעגײטשַא ױװַא ןּוא

 יז ּוצ טָאה ןּוא ,קלָאפ סָאד ןפורעג רעדיװ ךיז ּוצ טָאה רע ןּוא **
 טמּוק סָאװ ,סָאד טינ!* :טײטשרַאפ ןּוא ,עלַא ריא ,סיוא ךימ טרעה :טגָאזעג
 סָאװ ,סָאד טרעיינ ;ןייז אמַטמ םיא ןָאק ,ןסיורד ןּופ ןשטנעמ ַא ןיא ןיײרַא

 טָאה סָאװ ,רעד * .ןשטנעמ םעד אֵמַטמ ןיא סָאד טָא ,םיא ןּופ סױרַא טמּוק
 ,קלָאפ סָאד טוָאלרַאפ טָאה רע תעַשּב ןּוא* .ןרעה לָאז ,ןרעה ּוצ ןרעיוא

 .17 ,אכ ;12 ,כ תֹומׁש ב .13 ,טכ היעשי א
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 טגערפעג םיא םידימלַּת ענייז ןּבָאה ,ןײרַא זיוה ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא זיא ןּוא

 ?לכֵׂש ןָא ךיוא ריא טנעז :טגָאזעג יז ּוצ טָאה רע ןּוא* .לשָמ םעד ןגעוו
 ,ןסיורד ןּופ ןשטנעמ םעד ןיא ןיירַא טמוק סָאװ ,ץלַא זַא ,טינ ריא טייטשרַאפ
 . ,ןײרַא ץרַאה ןייז ןיא טינ טייג עס םירָאװ:" ?ןייז תצמַטמ טינ םיא ןָאק
 טָאה יױזַא טָא) .ןײרַא אֵסיִּכַה-תיֵּב ןיא ןטרָאד ןּופ ןּוא ,ןגָאמ ןיא טרעיינ
 טמּוק סָאװ ,סָאד :טגָאועג טָאה רע ןוא* (.טכַאמעג ןייר ןוייּפש עלַא רע

 -עניא ןּופ םירָאװ?: .ןשטנעמ םעד אֵמַטמ ויא סָאד ,ןשטנעמ םעד ןּופ סױרַא
 ,הֹבָנֹג ,תּונז ,תובָׁשחַמ עזייּב סױרַא ןעמוק ,ץרַאה סנשטנעמ םעד ןּופ ,קינײװ

 ,גנורעטסעל ,ערָהןִיַע ,הוואַּת ,גּורטַאּב ,תועשר ,טייקענדעשז ,ףואיִנ?י ,החיִצר
 ןּוא ,קיניײװעניא ןּופ סױרַא טמּוק סטכעלש עצנַאג סָאד טָא** .תּוטש ,הוואג

 .ןשטנעמ םעד אֹמָטמ זיא
 ןיא ןעגנַאגעגקעװַא זיא ןּוא ןטרָאד ןּופ ןענַאטשעגפױא זיא רע ןּוא?!

 ןּוא ,זױה ַא ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא ויא רע ןּוא .ןֹודיִצ ןּוא רֹוצ ןּופ ןטנַאק יד
 טנָאקעג טינ טָאה רע רעּבָא ;םעד ןּופ ןסיו רעװ לָאז'ס ,טלָאװעג טינ טָאה
 טָאה לרעטכעט סעמעװ ,יורפ ַא טָאה ףֹּכיֵּת םירָאװ-* .ןגרָאּברַאפ ןּביילּב
 זיא ןּוא ןעמוקעג זיא יז ןּוא ,םיא ןגעוו טרעהעג ,טסייג םעניירמּוא ןַא טַאהעג

 -שיריס ןּופ ,תינָוי ַא ןעוועג ויא יורפ יד ןּוא** .סיפ יד ּוצ ןלַאפעג םיא
 םעד ןּבַײרטסױרַא לָאז רע וַא ,ןטעּבעג םיא טָאה יז ןּוא .םַאטשּפָא ןשיקינעפ

 םדֹוק ןלָאז :טגָאזעג ריא ּוצ טָאה רע ןּוא" .רעטכָאט ריא ןּופ טסייג ןוייּב
 ןופ טיורּב סָאד ןעמענ ּוצ טכער טינ ויא סע םירָאװ ,ןרעװ טַאז רעדניק יד
 :טרעפטנעעג םיא טָאה יז רעּבָא** .טניה יד רַאפ ןפרַאװ סע ןּוא ,רעדניק יד

 .רעדניק יד ןּופ ךעלקערּב יד ןסע שיט ןרעטנּוא טניה יד ךיוא ;רַאה ,ָאי
 ;געװ ןייד ייג ,טרָאװ ןקיזָאד םעד ּבילּוצ :טגָאזעג ריא ּוצ טָאה רע ןּוא *
 ,ןעגנַאגעגמײהַא זיא יז ןּוא* .רעטכָאט ןייד ןּופ סױרַא זיא טסייג רעזייּב רעד

 זיא טסייג רעזייּב רעד ןּוא ,טעּב ןפיוא ןגיל ןענופעג דניק סָאד טָאה ןּוא

 .ןעגנַאגעגסױרַא ןעוװעג ריא ןּופ
 זיא ןּוא ,רֹוצ ןּופ ןקרַאמעג יד ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא רעדיוו זיא רע ןּוא

 .סילָאּפַאקעד ןּופ ןקרַאמעג יד ךרוד ,לילָג ןּופ םִי םּוצ ןֹודיִצ ךרּוד ןעגנַאגעג
 יז ןּוא ;טלמַאטשעג טָאה סָאװ ,ןּבױט ַא טכַארּבעג םיא ּוצ טָאה ןעמ ןּוא

 רע ןּוא* .טנַאה ןייז םיא ףיוא ןגײלפױרַא לָאז רע זַא ,ןטעּבעג םיא ןּבָאה
 טגײלעגנַײרַא טָאה ןּוא ,קלָאפ םעד ןּופ טייז ַא ןָא ןעמונעגקעװַא םיא טָאה
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 ןייז טרירעגנָא ןּוא ןָאטעג יײּפש ַא טָאה ןּוא ,ןרעױא ענייו ןיא רעגניפ ענייז
 ,ןָאטעג ץפיו ַא רע טָאה ,למיה םּוצ ןגיוא ענייז קידנּביײהפיוא ןּוא** ;גנּוצ

 ענייז ןּוא* !ףיױא ךיד ןפע :שטַײט ויא סָאװ ,חַּתַּפִא :טגָאזעג םיא ּוצ ןּוא
 ,זױל ןרָאװעג זיא גנּוצ ןייז ןּופ דנַאּב רעד ןּוא ,טנפעעג ךיז ןּבָאה ןרעיוא
 סע ןלָאז יז זַא ,ןלױפַאּב ייז טָאה רע ןּוא* .טַאלג טדערעג טָאה רע ןּוא
 רעמ ץלַא ,טרעװרַאפ ייז טָאה רע רעמ סָאװ רעּבָא ;ןלייצרעד טינ םענייק

 ןּוא ,טשודיִחעג קרַאטש ךיז ןּבָאה ייז ןּוא* .טכַאמעג טנַאקַאּב סע יז ןּבָאה

 ,ןרעה עּבױט יד וליפַא טכַאמ רע ;ןָאטעג טּוג רע טָאה גנידצלַא :טגָאזעג

 .ןדער עמּוטש יד ןּוא

 ,םלֹוע רעסיורג ַא טלמַאזרַאפ רעדיוװ ךיז טָאה עס תעּב ,געט ענעי ןיא ו
 ענייז ךיז ּוצ ןפּורעג רע טָאה ,ןסע ּוצ סָאװ טַאהעג טינ ןּבָאה ייז ןּוא

 ,קלָאפ ןפיוא תונָמחַר ַא רימ ויא סע* :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה ןּוא ,םידימלַּת
 ןּוא* .ןסע ּוצ סָאװ טינ ןּבָאה ןּוא ,געט יירד ןיוש רימ טימ ןענעז יז םירָאװ

 ;געװ ןפיוא ןשֶלַח ךָאנ ייז ןלעװ ,ןסעגעגמּוא ןקישמײהַא ייז לָאז ךיא בוא
 םיא ןּבָאה םבידימלַּת ענייז ןּוא* .טייוו ןּופ ךיוא ןעמּוק ייז ןּופ לייט ןּוא

 ?טיורּב טימ ןקיטעז רֹּבדִמ רעד ןיא ָאד ייז ןעמ ןָאק ןענַאװ ןּופ :טרעפטנעעג

 :טגָאזעג יז ןּבָאה ?ריא טָאה טיױרּב ןּבַאל לפיוו :טגערפעג יז רע טָאה'
 :דרע רעד ףיוא ןצעזרעדינַא ךיז םלֹוע םעד ןסייהעג טָאה רע ןוא" .ןּביז
 רע ןּוא ,טכַאמעג הכָרֹּב ַא טָאה ןּוא טיורּב ןּביז יד ןעמונעג טָאה רע ןּוא
 ןּוא .ייז רַאפ ןטיירג ּוצ ,םיִדימלַּת ענייז ןּבעגעג ןּוא ,ןכָארּבעגרעּביא ייז טָאה
 עכעלטע טַאהעג ךיוא ןּבָאה ייז ןוא" .םֹלֹוע םעד טגנַאלרעד סע ןּבָאה יז
 ,טכַאמעג הֹכָרֹּב ַא יז רעּביא טָאה רע יװ םעדכָאנ ןּוא ;ךעלשיּפ עניילק
 ןּוא ,ןסעגעג ןּבָאה יז ןּוא* .ןעגנַאלרעד ייז ךיוא לָאז עמ ,ןסייהעג רע טָאה
 ענעּבילּבעגרעּביא יד ןופ ןּבילקעגפיונוצ ןּבָאה ייז ןּוא ;ןרָאװעג טַאז ןענעז
 טױט ריפ ןופ ךֶרֶע ןַא ןעװעג ןענעז יז ןּוא"* .ּברעק ןּביז ,ךעלקערּב
 ַא ןיא ןײרַא רע ןיא ףּכיֵּת ןּוא** ;טקישעגקעװַא ייז טָאה רע ןּוא .ןשטנעמ
 .אָתּונְמלַד ןּופ ןטנַאק יד ןיא ןעמּוקעגנָא זיא ןּוא ,םידימלַּת ענייז טימ ףיש

 םיא טימ ןּבױהעגנָא ןּבָאה ןּוא ,ןעמּוקעגסױרַא ןענעז םישּורּפ יד ןּוא !!
 .ןוואּורּפ ּוצ םיא ידּכ ,למיה ןּופ ןכייצ ַא םיא ןּופ טגנַאלרַאפ ןּוא ,חוּכיװ ַא
 טכוז סָאװרַאפ :טגָאזעג ןּוא ,טִימעג ןייז ןיא טצפיזעגּפָא ףיט טָאה רע ןּוא =
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 רֹוד ןקיזָאד םעד ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ ?ןכייצ ַא רֹוד רעקיזָאד רעד

 ןּוא ,טוָאלרַאפ ייז טָאה רע ןּוא * .ןכייצ םּוׁש ןייק ןרעוו ןּבעגעג טינ טעװ
 רעד ףיוא ןרָאפעגרעּבירַא זיא ןּוא ,ףיש רעד ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא רעדיװ זיא
 .טייז רערעדנַא

 רעמ טַאהעג טינ ןּבָאה ןּוא ,טיורּב ןעמענּוצטימ ןסעגרַאפ ןּבָאה יז ןּוא !!
 ןּוא ,גנוטכַא טיג :טנרָאװעג ייז טָאה רע ןּוא* .ףיש רעד ןיא טױרּב ןייא יו
 ןּופ גייטרעיוז םעד רַאפ ןּוא םישּורּפ יד ןּופ גייטרעיוװ םעיד רַאפ ךייא טיה
 :טגָאועג ןּוא ,ןרעדנַא ןטימ רענייא טרעּפמַאעג ךיז ןּבָאה יז ןּוא:* .ןסודרוה

 יז ּוצ ןּוא ,טקרעמַאּב סע טָאה ַעּוׁשִי ןּוא * .טױרּב ןייק טינ ןּבָאה רימ
 טנָאק יצ ?טױרּב ןייק טינ טָאה ריא סָאװ ,ךייא ריא טרעּפמַא סָאװ :טגָאזעג

 !טעװעטרַאהרַאפ ץרַאה רעייא זיא ?ןיײטשרַאפ ןּוא ןקרעמ טינ ץלַא ךָאנ ריא

 ןוא ?טינ טרעה ןּוא ,ןרעױא טָאה ריא ןּוא ,טינ טעז ןּוא ןגיוא טָאה ריא :*
 ףניפ יד רַאפ טיורּב ףניפ יד ןכָארּבעצ ּבָאה ךיא תעּב * ,טינ ריא טקנעדעג

 ןגָא ?ןּבילקעגפיונוצ ריא טָאה ךעלקערּב טימ ּברעק עלופ לפיוו ,טנויוט
 ריפ יד רַאפ ןּביז יד ןכָארּבעצ ּבָאה ךיא תעּב ןּוא .ףלעװצ :םיא ּוצ יז
 ןגָאז ?ןּבילקעגפיונוצ ריא טָאה ךעלקערּב טימ ּברעק עלּופ לפיוו ,טנויוט

 ?טינ ריא טײטשרַאפ סָאװרַאפ ָאט :טגָאזעג יז ּוצ רע טָאה?! .ןּביז :םיא ּוצ ייז

 םיא ּוצ טָאה ןעמ ןּוא .הדָדיַצ-תיֵּב ןייק ןעמוקעג ןענעז ייז ןּוא?

 רע ןּוא * .ןרירנָא םיא לָאז רע זַא ,ןטעּבעג םיא ןּוא ,ןדנילּב ַא טכַארּבעג
 ןּופ טריפעגסורַא םיא טָאה ןּוא ,טנַאה רעד ייּב ןדנילּב םעד ןעמּונעגנָא טָאה
 -פױרַא רע טָאה ,ןגיוא ענייז ףיוא ןָאטעג יײּפש ַא טָאה רע ןַא ןּוא ;ףרָאד

 רע ןּוא* ?סעּפע ּוטסעז :טגערפעג םיא ןּוא ,םיא ףיוא טנעה ענייז טגיילעג

 יז ךיא עז רעמייּב יװ ,ןשטנעמ עז ךיא :טגָאזעג ןּוא ,ןּבעגעג קּוק ַא טָאה
 ענייז ףױא טנעה יד טגײלעגפױרַא רעדיװ רע טָאה ךָאנרעד** .ןײגמּורַא
 ץלַא טָאה ןּוא ,ןרָאװעג טלייהעג זיא ןּוא ,טקוקעג ףרַאש טָאה רע ןּוא ;ןגיױא
 וליפַא יג :טגָאועג ןּוא ,טקישעגמַײהַא םיא טָאה רע ןּוא* .רָאלק ןעזעג
 .ןײרַא טינ ףרָאד ןיא

 ןופ רעפרעד יד ןיא םידימלַּת ענייז טימ ןעגנַאגעגסױרַא זיא ַעּוׁשִי ןּוא *
 :םידימלַּת עניו טגערפעג רע טָאה געװ ןפיוא ןּוא ;סוּפיליפ ןּופ הירָסיק
 ;ליּבטַמַה ןָנָחֹוי :טרעפטנעעג םיא ייז ןּבָאה** ?ךיא ןיּב ,ןשטנעמ יד ןגָאז ,רעװ

 .םביאיִבנ יד ןּופ רענייא זַא ,רעדיוו ערעדנַא ןּוא ;ּוהדָיְלֲא ,ערעדנַא ןּוא
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 סורטעּפ ןּוא ?ךיא ןיּב ,ריא טגָאז רעװ ,רעּבָא ריא :טגערפעג ייז רע טָאה*
 רע ןּוא* !ַחיִׁשָמ רעד טסיּב ּוד :טגָאועג םיא ּוצ ןּוא ,טרעפטנעעג טָאה

 .םיא ןגעוו ןלייצרעד טינ םענייק ןלָאז יז ןַא ,טגָאזעגנָא ייז טָאה
 וּומ םֶדָאְדִּב רעד וַא ,ןענרעל ּוצ ןּבױהעגנָא יז טימ טָאה רע ןוא

 ןּוא ,םינֲהֹּכ-ישָאר יד ןּוא ,םיִנָקְז יד ןּופ ןרעװ ןפרָאװרַאפ ןּוא ,ְךַס ַא ןדייל

 .ןייטשפיוא רעדיװ רע טעװ געט יירד ךָאנ ןּוא ,ןרעװ טייטעג ןּוא ,םירפֹוס יד
 ןוא ,ןעמּונעג םיא טָאה סורטעּפ ןּוא .טדערעג ןפָא ןופרעד טָאה רע ןּוא

 קידנקוק ןּוא ,טיירדעגסיוא ךיז טָאה רע רעּבָא * .ןרסּומ ּוצ ןּבױהעגנָא םיא טָאה
 ּפָא רעק :טגָאזעג ןּוא ,ןסורטעּפ טרסומעגסיוא רע טָאה ,םידימלַּת ענייז ףיוא
 זיא סָאװ טרעיינ ,טָאג ְךייַׁש זיא סָאװ ,טינ טרַא ךיד םירָאװ !ןטָׂש ,רימ ןּופ

 .ןשטנעמ ךךייַש
 ,םידימלַּת ענייז טימ םענייאניא קלָאפ סָאד ןפּורעג ךיז ּוצ טָאה רע ןוא **

 ,ןענעקיילרַאפ ןײלַא ךיז רע לָאז ,ןײגכָאנ רעװ רימ ליוו :טגָאזעג יז ּוצ טָאה ןּוא
 ליִצַמ ליו עס רעװ םירָאװ* .ןײגכָאנ רימ ןּוא ,בָלצ ןייז ךיז ףיוא ןעמענ ןּוא
 ןּבעל ןייז ןרילרַאפ טעװ עס רעװ ןּוא ;ןרילרַאפ סע טעװ ,ןּבעל ןייז ןייז
 סָאװ םירָאװ** .ןייז ליצַמ סע טעװ ,הרוׂשּב רעד ּבילּוצ ןּוא ןגעװטענַײמ ןּופ

 ןרילרַאפ ןּוא ,טלעוו עצנַאג יד ןעניוועג לָאז רע ןעוו ,ןשטנעמ םעד סע טצּונ
 ןייז רַאפ ןּבעג שטנעמ ַא ןָאק ןיילסױא ןַא רַאפ סָאװ רעדָא* ?ןּבעל ןייז
 ןיא דייר עניימ טימ ןּוא רימ טימ ןעמעש ךיז טעװ עס רעװ םירָאװ* ?ןּבעל

 ןעמעש ךיוא ךיז םָדָא-ְןֶּב רעד טעװ ,רֹוד ןקידניז ןּוא ןקידּפַאֹונ ןקיזָאד םעד
 טימ רעטָאפ ןייז ןּופ טייקכעלרעה רעד ןיא ןעמּוק טעװ רע תעּב ,םיא טימ

 .םיכָאלַמ עקילײה יד

 עכעלטע ןַארַאפ ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה רע ןּוא 8
 ,טיוט ןּופ םעַט םעד ןכּוזרַאפ טינ ןלעװ סָאװ ,ָאד ןעייטש סָאװ ,יד ןּופ

 .טכַאמ טימ ןעמּוקנָא טָאג ןּופ תֹוכלַמ סָאד ןעז ןלעװ יז זיּב
 ןּוא ,ןסּורטעּפ ךיו טימ ןעמּונעג ַעּוׁשִי טָאה רעטעּפש געט סקעז ןּואי

 ןכיוה ַא ףיוא ךיז טימ ןילַא טכַארּבעגפױרַא ייז טָאה ןוא ,ןְנָחֹוי ןּוא ,ןבקעי
 םםיטּוּבלַמ ענייז ןּוא* .ןרָאװעג טרעדנערַאפ ייז רַאפ ויא רע ןּוא ;גרַאּב
 דרע רעד ףױא רעּברַאפ ןייק זַא ,סייװ יװַא ,קידנלַארטש ןרָאװעג ןענעז
 ךיז ןּבָאה ןהשמ טימ ּוהדָיְלֲא ןוא* .ןכַאמ רעסייוו טנָאקעג טינ ייז טלָאװ
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 ךיז טָאה סּורטעּפ ןּוא* .ןַעּוׁשִי טימ טדערעג ןּבָאה ןּוא ,ייז וצ טקעלּפטנַא
 ןכַאמ רימָאל ;ןייז וצ ָאד זדנוא רַאפ טּוג זיא סע ,יּבַר :ןעּושִי ּוצ ןפּורעגּפָא

 רַאפ סנייא ןּוא ,ןהדשמ רַאפ סנייא ןּוא ,ריד רַאפ סנייא ,ךעלדייּב יירד
 ןקָארשרעד יװַא ,ןגָאז ּוצ סָאװ ,טסּואװעג טינ טָאה רע םירָאװ* .ןּוהָיְלַא

 ןּוא ,טנטָאשרַאפ ייז טָאה ןּוא ,ןקלָאװ ַא זיא ןעמּוקעג ןּוא" .ןעוװעג ייז ןענעז

 טלָאז םיא ;ןּז רעטּבילעג ןיימ זיא סָאד :ןקלָאװ םעד ןּופ סױרַא זיא לֹוק ַא
 םענייק יז ןּבָאה ,טקּוקעגמּורַא םיצּולּפ ךיז ןּבָאה יז זַא ןּוא* .ןרעה ריא
 .ןײלַא ןֵעּוׁשִי ץּוחַא ,ןעזעג טינ

 ,ןלױפַאּב יז רע טָאה ,גרַאּב םעד ןּופ טרעדינענּפָארַא ןּבָאה ייז תעּב ןּוא?

 םָדָאְזִּב רעד ויּב ,ןעזעג ןנָאה ייז סָאװ ,ןלייצרעד טינ םענייק ןלָאזו יז זַא
 ןוא ,טרָאװ סָאד טּפַאכעגפױא ןּבָאה יז ןּוא * .םיִתָמַה-תֵיְחּת ןייטשפיוא טעװ

 יז ןּוא:: ,ןטַײטַאּב לָאז םיִתָמַה-תִיְחּת סָאװ ,ךיז ןשיוצ טבושיעג ךיז ןּבָאה
 ןעמוק ףרַאד םדֹוק זַא ,םירפֹוס יד ןגָאז סָאװרַאפ :טנערפעג םיא ןּבָאה

 טּוט ןּוא ,ּוהָיָלֲא םדֹוק טמּוק יאדוַא :טגָאזעג יײז ּוצ רע טָאה = ?ּוהָיַלֲא
 רע וַא ,םֶדָאְדִּב םעד ןגעװ ןּבירשעג טייטש עס יװ ןּוא ;ןטכירפיוא ץלַא

 ּוהָיְלֲא זַא ,ךייא גָאז ךיא רעּבָא:* .ןסױטשרַאפ ןרעוװ ןּוא ,ןדייל ךַס ַא ןּומ

 ,טלָאװעג ןּבָאה יז סָאװ ןָאטעג םיא טימ ןּבָאה ייז ןּוא ,ןעמוקעג ןיוש זיא
 .םיא ןגעװ ןּבירשעג טייטש עס יװ ױזַא

 ןסיורג ַא ןעזעג יז ןּבָאה ,םידימלַּת יד ּוצ ןעמּוקעג ןענעז יז תעּב ןּוא !*

 יד ןַא ןּוא * .ןעועג ַחָּכוַותְמ יז טימ ךיז ןּבָאה םירפֹוס ןּוא ,ייז םּורַא םֹלֹוע
 ןָאל ַא ךיז ןּבָאה ןּוא ,ןרָאװעג םמֹוּתשִנ יז ןענעז ,ןעזרעד םיא ןּבָאה ןשטנעמ
 :טגערפעג יז טָאה רע ןּוא * .םולָש ןּבעגעגּפָא םיא ןּוא ,םיא ּוצ ןָאטעג

 קלָאפ םעד ןּופ רענייא ןּוא ? ?ייז טימ זַדדְּכוותִמ ךיז ריא טנעז סָאװ ןגעוו
 טָאה סָאװ ,ןּוז ןיימ רידז ּוצ טכַארּבעג ּבָאה ךיא ,יּבִר :טרעפטנעעג םיא טָאה
 ןיהַא םיא רע טפרַאװ ,ןָא םיא טּפַאכ רע רָאנ ּואו ןּוא :* ;טסיײג ןעמוטש ַא
 ;טרַאטשרַאפ טרעוו ןּוא ,ןייצ יד טימ טצירק ןּוא טמיוש רֶע ןוא ;רעהַא ןוא
 ,ןּבַײרטסױרַא םיא ןלָאז יז ןַא ,םידימלַּת ענייד ּוצ טגָאועג ּבָאה ךיא ןּוא
 ָא :טרעפטנעעג יז טָאה רע ןּוא* .זרלֹוכיִּב ןעועג טינ ןענעז יז רעּבָא
 ךָאנ גנַאל יװ ?ךייא טימ ןייז ךיא לָאז ךָאנ גנַאל יװ ,רֹוד רעקיּביױלגמּוא
 םיא ןּבָאה ייז ןּוא* .רימ ּוצ רעהַא םיא טגנערּב ?ןגָארטרַאפ ךייא ךיא לָאז
 םיצּולּפ טסייג רעד טָאה ,ןעורעד םיא טָאה רע יװ ןּוא ;םיא ּוצ טכַארּבעג
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 טָאה ןּוא ,דרע רעד ףיוא ןלַאפעגרעדינַא ויא רע ןּוא ;ןסיײר םיא ןעמּונעג
 גנַאל יװ :רעטָאפ ןייז טגערפעג טָאה רע ןּוא*: .טרעגלַאװעג קידנעמיוש ךיז

 .ןָא וַײװדניק ןּופ :טגָאזעג רע טָאה ?ןעמוקעג םיא ּוצ זיא סָאד טניז ,סע זיא
 םיא ידּכ ,ןײרַא רעסַאװ ןיא ןּוא רעייפ ןיא םיא רע טפרַאװ טּפָא ןּוא =

 ,תונָמחַר ודנוא ףיוא ּבָאה ,ןָאט סעּפע טסנעק ּוד ּביױא רעּבָא .ןעגנערּבוצמוא
 ץלַא--?טסנעק ּוד בוא :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ַעּוׁשִי ןּוא* .ודנּוא ףלעה ןּוא
 ןופ רעטָאפ רעד טָאה ףּכיֵּת ןּוא-* .טּבױלג סָאװ ,םעד רַאפ ךעלגעמ זיא

 !ןּבױלגמּוא ןיימ ףלעה ;ּבױלג ךיא :טגָאזעג ןּוא ,ןגירשעגסיוא לגנִיי םעד

 רע טָאה ,ףינוצ ךיז טפיול קלָאפ סָאד ןַא ,ןעועג טָאה ַעּוׁשִי ןעו ןּוא =
 ןוא רעמּוטש ּוד :טגָאזעג םיא ּוצ ןּוא ,טסייג םעניירמוא םעד ףיוא ןגירשעגנָא

 לָאמנײק רעמ ןּוא ,םיא ןּופ סױרַא טסלָאז ,ריד לעּפַאּב ךיא ,טסייג רעּבױט
 זיא ,שינעסַײר סיורג ןּוא ,שינעַײרש ְךַס ַא ךָאנ ןּוא** .ןײגנַײרַא טינ םיא ןיא
 ךַס ַא וַא ,ױזַא ,תֶמ ַא יװ ןרָאװעג זיא לגנִיי סָאד ןּוא ;סױרַא םיא ןּופ רע

 יב ןעמּונעגנָא םיא טָאה ַעּוׁשִי רעּבָא" .ןּברָאטשעג זיא רע :טגָאזעג ןּבָאה

 ןוא* .ןענַאטשעגפױא ויא רע ןּוא ,ןּביוהעגפיוא םיא טָאה ןּוא ,טנַאה רעד
 סםידימלַּת ענייז םיא ןּבָאה ,ןײרַא וה ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא זיא רע ןעוו
 טנעקעג טינ םיא רימ ןּבָאה סָאװרַאפ :ןײלַא ןעוועג ןענעז יז תעּב ,טגערפעג

 ,סױרַא טינ טייג ןיִמ רעקיוָאד רעד :טגָאזעג יז ּוצ רע טָאה** ?ןּבַײרטסױרַא
 .ןָאט הֹליִפּת ךרּוד ןדייס

 ;לילָג ךרוד ןעגנַאגעגכרּוד ןענעז ןּוא ,קעװַא ןטרָאד ןּופ ןענעז יז ןּוא יי

 טָאה רע םירָאװ*י .ןסיװ סע לָאז רעצימע זַא ,טלָאװעג טינ טָאה רע ןּוא
 -רעּביא טעװ םָדָאְןַּב רעד :טגָאועג ייז ּוצ ןּוא ,םידימלַּת ענייז טנרעלעג
 יירד ןּוא ;ןטײט םיא ןלעװ יז ןּוא ,ןשטנעמ ןּופ טנעה יד ןיא ןרעוו טרעפטנעעג
 ,ןענַאטשרַאפ טינ ןּבָאה יז רעּבָא* .ןייטשפיוא רעדיוו רע טעװ טוט ןכָאנ געט

 .ןגערפ וצ םיא טַאהעג ארֹומ ןּבָאה ןּוא ,טנָאזעג טָאה רע סָאװ
 ןיא ןעװעג זיא רע תעּב ןּוא ;םּוחַנ-רַפֹּכ ןייק ןעמוקעג ןענעז יז ןּוא *

 ןפיוא טרעּפמַאעג ךייא ריא טָאה סָאװ ןגעװ :טנערפעג ייז רע טָאה ,זיוה
 ןרעדנַא ןטימ רענייא טָאה געוו ןפיוא לייוו ;ןגיושעג ןּבָאה ייז רעּבָא** ?געוו
 ךיז טָאה רע ןּוא * .ייז ןשיװצ רעטסערג רעד זיא סע רעװ ,טרעּפמַאעג ךיז
 סָאװ ,רעד :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה ןּוא ,ףלעווצ יד ןפּורעג ןּוא ,טצעזעגרעדינַא
 רענידַאּב ַא ןּוא ,עלַא ןּופ רעטצעל רעד ןייז לָאז ,רעטשרע רעד ןייז ליוו
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 טלעטשעגקעװַא סע טָאה ןּוא ,דניק ַא ןעמּונעג טָאה רע ןּוא* .עלַא ןּופ

 :טגָאזעג יז ּוצ רע טָאה ,סמערָא ענייז ןיא סע קידנעמענ ןּוא ;טימ רעייז ןיא
 ;ןעמענפיוא ךימ טּוט ,ןעמָאנ ןיימ ןיא דניק ַאזַא ןעמענפיוא טעװ עס רעװ*
 טָאה סָאװ ,םיא טרעיינ ,ךימ טינ ףיא טמענ ,ףיוא ךימ טמענ עס רעװ ןּוא
 .טקישעג ךימ

 ןּבַײרטסױרַא םענייא ןעזעג ןּבָאה רימ ,יּבִר :טגָאזעג םיא ּוצ ןֶנֶחֹוו טָאה **

 רע םירָאװ ,טרעװרַאפ םיא ןּבָאה רימ ןּוא ;ןעמָאנ ןייד ןיא רעטסייג עוייּב
 ;טינ םיא טרעװרַאפ :טגָאזעג טָאה ַעּוׁשִי ןּוא* .ןעגנַאגעגכָאנ טינ זדנּוא זיא

 ןדער דלַאּב ןּוא ,ןעמָאנ ןיימ ןיא רעדנואוו ןייק ןָאט טינ ןָאק רענייק םירָאװ

 רַאפ ויא ,ודנוא ןגעק טינ ויא סָאװ ,רעד םירָאװ* .רימ ףיוא סטכעלש
 ,רעסַאװ רעכעּב ַא ןעקנירט ּוצ ןּבעג ךייא טעװ עס רעװ טירָאװ*! .זדנּוא

 ןרעוונָא טינ טעוו רע ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ ,ַחיִׁשָמ םּוצ טרעהעג ריא תֹמחַמ

 עקיזָאד יד ןּופ םענייא ןעלכיורטש ןכַאמ טעװ עס רעװ ןּוא * .רֵכֹׂש ןייז
 ַא וַא ןעװעג רעסעּב טלָאװ םעד רַאפ ,רימ ןיא ןּביױלג סָאװ ,עניילק

 רע ןּוא ,זדלַאה ןייז ףיוא ןרָאװעג ןעגנָאהעגנָא טלָאװ ןייטשלימ רעסיורג
 .ןײרַא םִי ןיא ןרָאװעג ןפרָאװעגנַײרַא טלָאװ

 יא סע ;ּפָא ױ קַאה ,ןעלכיורטש ךיד טכַאמ טנַאה ןייד :גיוא ןּוא *

 עדייּב ענייד טימ רעדייא ,טמּומעג ןּבעל ןיא ןעמּוקּוצנַײרַא ריד רַאפ רעסעּב

 ,רעייפ ןכעלשעלרַאפמּוא םעד ןיא ,םונָהיג ןיא ןרעװ ּוצ ןפרָאװעגנַײרַא טנעה

 .אןשָאלרַאפ טינ טרעװ רעייפ סָאד ןּוא ,טינ טּברַאטש םערָאװ רעייז ּואוו**
 רעסעּב ויא סע ;ּפָא םיא קַאה ,ןעלכיורטש ךיד טכַאמ סּופ ןייד ּביױא ןּוא *

 ןפרָאװעגנַײרַא סיפ עדייּב טימ רעדייא ,סםָאל ןּבעל ןיא ןעמּוקּוצנַײרַא ריד רַאפ
 רעייפ סָאד ןּוא ,טינ טּברַאטש םערָאװ רעייז ּואוו* ,םונָהיג ןיא ןרעװ ּוצ
 סיר ,ןעלכיורטש ךיד טכַאמ גױא ןייד ּבױא ןּוא" .ןשָאלרַאפ טינ טרעוו
 ןּופ זרוכלַמ םעד ןיא ןעמּוקּוצנַײרַא ריד רַאפ רעסעּב ןיא סע ;סױרַא סע
 ןיא ןרעוװ ּוצ ןפרָאװעגנַײרַא ןגױא עדייּב טימ רעדייא ,גיוא ןייא טימ טָאג

 טינ טרעװ רעייפ סָאד ןּוא ,טינ טּברַאטש םערָאװ רעייז ּואוו* ,טבוניָהג
 ץלַאז* .רעייפ טימ ןרעװ ןצלַאזעג טעװ רענייא רעדעי םירָאװ* .ןשָאלרַאפ

 סע ריא טעװ סָאװ טימ ,םעַט םעד טרילרַאפ ץלַאז רעּבָא בוא ;טּוג זיא
 .ןרעדנַא ןטימ רענייא םולָשּב טּבעל ןּוא ,ךיז ןיא ץלַאז טָאה ?ןצריוו

 .24 ,וס היעשי א
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 ןקרַאמעג יד ןיא ןעמוקעג זיא ןּוא ,ןטרָאד ןּופ ןענַאטשעגפיוא זיא רע ןּוא ּפ

 רעדיוװ ךיז טָאה ןשטנעמ ןֹומַה רעסיורג ַא ןּוא ,ןדריַה-רבֵע ןּוא הדּוהי ןּופ

 .טנרעלעג יז טימ רעדיוװ רע טָאה ,רעגייטש ןייז יו ןּוא .טלמַאזרַאפ םיא םּורַא
 םיא יז ןּבָאה ,ןוואּורּפ ּוצ םיא ידּכ ןּוא ,טנעענעג ןּבָאה םישּורּפ ןּוא ?

 :טרעפטנעעג ייז רע טָאה* ?ּבייוו ןייז טימ ןטֶג ךיז ןַאמ ַא געמ יצ :טגערפעג
 ודּוא טָאה הרׂשמ :טגָאזעג יז ןּבָאה* !?ןטָאּבעג הרשמ ךייא טָאה סָאװ
 יז ּוצ טָאה ַעּוׁשִי רעּבָא* .אןקישקעװַא יז ןּוא ,טֶג ַא ןּביירש ּוצ טּבױלרעד
 סָאד ןּבירשעגריפ ךייא רע טָאה טײקיצרַאהטרַאה רעיא ּבילּוצ :טגָאזעג

 טָאג יז טָאה גנּופַאשַאֹּב רעד ןּופ ּבײהנָא ןיא רעּבָא* .טָאּבעג עקיזָאד
 ןוא רעטָאפ ןייז ןזָאלרַאפ ןַאמ ַא לָאז רעּבירעד' .- הבקנ ןּוא רֵכָז ןפַאשַאּב

 .גּבַײל ןייא ןרעװ ןלָאז עדייּב ןּוא* ,ּבייוו ןייז ןָא ןטפעהַאּב ךיז ןּוא ,רעטּומ
 טָאג סָאװ ,רעּבירעד' .ּבַײל ןייא טרעיינ ,ייווצ טינ רעמ ןיוש ייז ןענעז יװַא

 .ןדיישרעדנַאנופ טינ שטנעמ ַא לָאז ,ןטּפָאהַאּב טָאה

 םעד ןגעװ טגערפעג רעדיװ םבידימלַּת יד םיא ןּבָאה זיוה ןיא ןּוא

 ,ּבייװ ןייז טימ ךיז טֶג עס רעװ :טגָאזעג יז ּוצ טָאה רע ןּוא :! .ןינָע ןקיזָאד
 טֶג אפּוג יז ּבױא ןּוא = .ףאֹונ ַא יא ,רערעדנַא ןַא טימ הנּותַח טָאה ןּוא

 .עטפַאֹונ ַא יז זיא ,ןרעדנַא ןַא טימ הנּותַח טָאה ןּוא ,ןַאמ ריא טימ ךיז

 ;ןרירנָא ייז לָאז רע ידּכ ,רעדניק טכַארּבעג םיא ּוצ ןּבָאה ייז ןּוא =

 טָאה ַעּוׁשִי וַא ןּוא:* .טרעזיײּבעגנָא יז ףיוא ךיז ןּבָאה םידימלַּת יד רעּבָא
 טוָאל :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה רע ןּוא ,ןסָארדרַאפ םיא סע טָאה ,ןעועג סָאד

 טרעהעג עכלעזַא ּוצ לייוו ;טינ יז טרעוורַאפ ןּוא ,רימ ּוצ ןעמּוק רעדניק יד
 לּבקמ טינ טעװ עס רעװ ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ !* .טָאג ןּופ תוכלַמ סָאד
 .ןעמוקנַײרַא טינ ןירעד טעװ רעד ,דניק ַא יװ טָאג ןּופ תוכלַמ סָאד ןייז
 ןוא ,טשטנעּבעג ייז טָאה ןּוא ,סמערָא ענייז ןיא ןעמונעג ייז טָאה רע ןוא !*

 .ייז ףיוא טנעה ענייז טגײלעגפױרַא
 ןפָאלעגּוצ םיא ּוצ ויא ,ןײרַא געוו ןיא טזָאלעג ךיז טָאה רע תעּב ןּוא

 :טגערפעג םיא טָאה ןּוא ,םינָּפ ןפיוא ןלַאפעג םיא רַאפ זיא סָאװ ,רענייא
 ןוא* !?ןּבעל קיּביא ןענעשרַי ּוצ ידּכ ,ןָאט ךיא לָאז סָאװ ,רעטוג יּבַר
 טינ ויא רענייק ?רעטּוג ךימ ּוטספּור סָאװרַאפ :טגָאועג םיא ּוצ טָאה ַעּוׁשִי
 ּוד ,ןטייט טינ טסלָאז ּוד :תרוװצִמ יד טסנעק ּוד"* .ןילַא טָאג ץוח ,טּוג

 .24 ,ב תישארּב נ .2 ,ה ;27 ,א תישארּב ב ,4-| ,דכ םירבד א
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 -תודָע שלַאפ טינ טסלָאז ּוד ,ןענעבנג טינ טסלָאז ּוד ,ןייז הנַומ טינ טסלָאז
 .ארעטּומ ןּוא רעטָאפ ןייד דובָּכ ּפָא ּביג ,ןּבױרַאּב טינ טטלָאז ּוד ,ןגָאז
 ןופ טיהעגּפָא ךיא ּבָאה ץלַא סָאד ,יּבִר :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה רע ןּוא *

 ,ןעמּוקַאּב ּביל םיא ןּוא ,טקּוקעגנָא םיא טָאה ַעּוׁשִי ןּוא** .ןָא טנגּוי ןיימ
 סָאװ ףױקרַאפ ,ייג ;ךָאנ ריד טלעפ ךַאז ןייא :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא

 ,למיה ןיא רצֹוא ןַא ןּבָאה וטסעװ ,עמערָא יד סע ּביג ןּוא ,טסגָאמרַאפ ּוד
 ,טערַאמכרַאפ םיִנָּפ ןייז ךיז טָאה דייר יד ייּב* .ךָאנ רימ ייג ןּוא ,םּוק ןּוא

 ַא טַאהעג טָאה רע תֹמחַמ ,רענעגָאלשרעד ַא ןעגנַאגעגקעװַא זיא רע ןּוא
 .רעטַיג ךַס

 יװ :םידימלַּת ענייז וצ טגָאזעג ןּוא ,טקּוקעגמּורַא ךיז טָאה ַעּוׁשִי ןּוא =

 ןופ תֹוכלַמ םעד ןיא ןעמּוקּוצנַײרַא ,תוריִׁשַע ןּבָאה סָאװ ,יד רַאפ ויא רעווש
 ַעּושי ןּוא .דייר ענייז רעּביא טשודיִחעג ךיז ןּבָאה םידימלַּת יד ןּוא** !טָאג

 רַאפ זיא רעווש יוװ ,רעדניק :טגָאזעג ייז ּוצ ןּוא ,ןפּורעגּפָא רעדיוו ךיז טָאה
 ופ תוכלַמ םעד ןיא ןעמוקּוצנַײרַא ,תוריִׁשַע ןיא ךיז ןרעכיזרַאפ סָאװ ,יד
 ַא ןופ לכעל ַא ךרוד ןייגוצכרּוד למעק ַא רַאפ רעטכַײל ויא סע"** !טָאג

 יז ןּוא* .טָאג ןּופ תוכלַמ םעד ןיא ןעמּוקּוצנַײרַא רׁשֹוע ןַא רַאפ יו ,לדָאנ
 ןָאק רעװ ָאט :טגָאועג םיא ּוצ ןּבָאה ןּוא ,ןרָאװעג םמֹוּתשִנ קרַאטש ןענעז

 זיא ןשטנעמ ייּב :טגָאזעג ןּוא ,טקּוקעג ייז ףיוא טָאה ַעּוׁשִי ןוא* ?ןרעוו לוציִנ
 .טָאג ייּב ךעלגעמ ויא ץלַא םירָאװ ;טָאג ייּב טינ רעּבָא ,ךעלגעממּוא סע

 ןוא ,טוָאלרַאפ ץלַא ןּבָאה רימ ,עז :ןגָאז םיא ּוצ ןעמונעג סּורטעּפ טָאה**
 ָאטינ ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ :טגָאזעג ַעּוׁשִי טָאה? .ןעגנַאגעגכָאנ ריד ןענעז

 רעדָא ,רעטסעווש רעדָא ,רעדירּב רעדָא ,זיוה טוָאלרַאפ טָאה סָאװ ,רענייק

 ןוא ןגעװטענַײמ ןּופ ,רעדלעפ רעדָא ,רעדניק רעדָא ,רעטָאפ רעדָא ,רעטּומ
 ןיא רעמ לָאמ טרעדנוה ןעמּוקַאּב טינ טעװ סָאװ* ,הדרוׂשּב רעד ּבילּוצ

 ,סרעטּומ ןּוא ,רעטסעוש ןּוא ,רעדירּב ןּוא ,רעזייה ,טייצ רעקיטציא רעד
 ,טלעװ רענעי ףיוא ןּוא ,תופידר טימ םענייאניא ,רעדלעפ ןּוא ,רעדניק ןּוא
 ןוא ,עטצעל ןייז ןלעװ ,עטשרע ןענעז סָאװ ,ְךֵס ַא רעּבָא* .ןּבעל קיּבייא

 .עטשרע - עטצעל יד
 ,םִיַלָשּורי ןייק ןעגנַאגעגפױרַא ןענעז ןּוא ,געוו ןיא ןעוועג ןענעז יז ןּוא

 ,טשודיִחרַאפ ןעוועג ןענעז ייז ןּוא ;יײז רַאפ סיורָאפ ןעגנַאגעג זיא ַעּוׁשָי ןּוא

 .18-16 ,ה םירבד ;1412 ,כ תֹומש א
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 טָאה רע ןּוא .טַאהעג ארֹומ ןּבָאה ,ןעגנַאגעגכָאנ םיא ןענעז סָאװ ,יד ןּוא

 טימ סָאװ ,ןלייצרעד ּוצ ןּבױהעגנָא יז טָאה ןּוא ,ףלעוװצ יד ןעמונעג רעדיוו
 ןיק ףױרַא ןעייג רימ ,טעז :טגָאזעג טָאה רע ןּוא* ;ןפערט ךיז טעװ םיא

 -ישָאר יד ּוצ ןרעװ טרעפטנעעגרעּביא טעװ םָדָאְדִּב רעד ןּוא ;םִיַלָׁשּורי
 םיא ןוא ,טוט םּוצ ןטּפשִמרַאפ םיא ןלעװ ייז ןּוא ,םירפֹוס יד ןּוא טיִנֲהֹּכ

 ןעיּפש ןוא ,ןטָאּפשרַאפ םיא ןלעװ ייז ןוא* .םייֹוג יד ּוצ ןרעפטנערעּביא
 רע טעװ גָאט ןטירד ןפיוא ןּוא ;ןטיײט ןּוא ,ןסיימש םיא ןּוא ,םיא ףיוא

 .ןייטשפיוא רעדיוו
 ןּבָאה ןּוא ,םיא ּוצ ןעגנַאגעגוצ ןענעז ,ןיז סידבז ,ןְנָחֹוי ןּוא בקעי ןּוא *

 ךיד ןלעװ רימ טָאװ ,ןָאט זדנוא רַאפ טסלָאז ּוד זַא ,ןליוו רימ ,יּבִר :טגָאזעג

 רַאפ ןָאט לָאז ךיא זַא ,ריא טליװ סָאװ :טגָאזעג ייז ּוצ רע טָאה" .ןטעּב
 ןייד ּוצ רענייא ,ןציז ּוצ זדנוא קיליװַאּב :טגָאזעג םיא ּוצ יז ןּבָאה* ?ךייא

 רעּבָא** .טייקכעלרעה ןייד ןיא ,טנַאה רעקניל ןייד ּוצ רענייא ןּוא ,רעטכער

 ריא טנָאק יצ .טליװ ריא סָאװ טינ טסייוו ריא :טגָאזעג יז ּוצ טָאה ַעּוׁשי
 רעד טימ ןרעוו ּוצ טלבֹוטעג רעדָא ,ןעקנירט ּוט ךיא סָאװ ,סֹוּכ םעד ןעקנירט

 .ןענָאק רימ :טגָאזעג םיא ּוצ יז ןּבָאה* ?טלבֹוטעג רעװ ךיא סָאװ ,הֹליִבט
 ;ןעקנירט ריא טעװ ,קנירט ךיא טָאװ ,סֹוּכ םעד :טגָאזעג יז ּוצ טָאה ַעּושִי ןּוא

 טלבֹוטעג ךיוא ריא טעװ ,טלבוטעג רע ךיא סָאװ ,הֹליִבט רעד טימ ןּוא
 סניימ טינ זיא ,טנַאה רעקניל רעדָא רעטכער ןיימ ּוצ ןציז רעּבָא* ;ןרעװ

 ןוא  .ןרָאװעג טײרּבעגנָא זיא סע ןעמעוו רַאפ ,יד רַאפ ןיא סָאד ,ןּבעג ּוצ
 ןוא ןבקעי ףיוא ןסָארדרַאפ ייז סע טָאה ,טרעהעג סָאד ןּבָאה ןעצ יד זַא

 ,ריא טסייוו ןסייוו :טגָאזעג ןּוא ,ךיז ּוצ ןפורעגוצ ייז טָאה עעּוׁשִי ןּוא *  .ןִנָחֹוי
 ןקיטלעוװעג םילֹודג ערעייז ןּוא ,ייז רעּביא ןשרעה םייֹוג יד ןּופ םירָׂש יד זַא
 עס רעװ טרעיינ ;ךייא ןשיװצ ןייז רעּבָא סע לָאז יװַא טינ* .ייז רעּביא
 עס רעװ ןּוא* ,רענידַאּב רעייא ןייז לָאז ,ךייא ןשיװצ סיורג ןרעוו ליװ
 םירָאװ* .טכענק סנעמעלַא רעיא ןייז לָאז ,ךייא ןשיװצ טשרע ןייז ליוו
 ,ןענידַאּב וצ טרעיינ ,ןרעוו ּוצ טנידַאּב ןעמוקעג טינ ךיוא זיא םָדָאְזִּב רעד

 .ְךֵס ַא רַאפ זיילסיוא ןַא ןּבעל ןייז ןּבעג ּוצ ןּוא
 טוָאלרַאפ טָאה רע תעּב ןּוא ;וזרירי ןייק ןעמּוקעג ןענעז ייז ןּוא *

 ,ןּוז סיַמיִט זיא ,ןשטנעמ ןֹומַה ןסיורג ַא טימ ןּוא םידימלַּת ענייז טימ ֹוחיִרְי
 טָאה רע ןעװ ןּוא" .געװ םייּב ןסעועג ,רעלטעּב רעדנילּב ַא ,יַמיִטרַּב
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 ןעמּונעג רע טָאה ,ייּברַאפ טייג סָאװ ,ירצֹונַה ַעּוׁשְי יא סע זַא ,טרעהעג
 ףיוא ךיז ןּבָאה ךַס ַא ןּוא * !רימ ףיוא תונָמחַר ּבָאה ,דִוָדְְוִּב ,עּוׁשִי :ןעיירש

 :ןגירשעג רעכעה ךָאנ טָאה רע רעּבָא .ןגייווש לָאז רע ,טרעזייּבעגנָא םיא

 ןוא ,טלעטשענּפָא ךיז טָאה ַעּוׁשִי ןוא* !רימ ףיוא תווָמחַר ּבָאה ,דִוָדְוִב
 :טגָאועג םיא ּוצ ןּוא ,ןדנילּב םעד ןפּורעג ןּבָאה יז ןּוא ;ּוצ םיא טפּור :טגָאזעג

 ןפרָאװעגּפָארַא טָאה רע ןּוא* .ךיד טפּור רע ,ףיוא ייטש ;טסיײרטעג יז
 ַעּוׁשִי ןּוא * .ןַעּושִי ּוצ טנעענעג טָאה ןּוא ,ןעגנּורּפשעגפיוא זיא ןּוא ,לטנַאמ ןייז

 רעד ןּוא ?ריד רַאפ ןָאט לָאז ךיא זַא ,ּוטסליװ סָאװ :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה
 טָאה ַעּוׁשִי ןּוא ?* !היִאר ןיימ ליוװ'כ ,ינֹוּבִר :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה רעדנילּב
 טָאה עגְר-ֹותֹואּב ןּוא .ןפלָאהעג ריד טָאה הנּומָא ןייד ,ייג :טגָאזעג םיא ּוצ
 .געו ןפיוא ןעגנַאגעגכָאנ םיא ןיא ןּוא ,היִאר ןייז ןעמּוקַאּב קירּוצ רע

 יָניִה-תיֵּב ןּוא יִגַּפ-תיֵּב ןייק ,םִיַלָשּורי ןייק טנעענעג ןּבָאה יז תעּב ןּוא אי

 ּוצ ןוא? ,םידימלַּת ענייז ןּופ ייווצ טקישעג רע טָאה ,םיִתיֵזַה-רַה םייּב
 ריא יװ ףֹּכיֵּת ןּוא .ךייא רעּביאנגעקטנַא ןײרַא ףרָאד ןיא טייג :טגָאזעג יז
 ןכלעוו ףיוא ,לזייא גנוי ַא ןדנוּבעגוצ ןעניפעג ריא טעװ ,ןעמּוקנַײרַא טעו
 .רעהַא סע טגנערּב ןּוא ,ּפָא סע טדניּב ;ןסעועג טינ ךָאנ זיא רענייק
 טלָאז !סָאד ריא טּוט טָאװרַאפ :ןגָאז ךייא ּוצ טעװ רעצימע ּביױא ןּוא

 .ןקישקירּוצ ףֹּכיִּת סע טעװ רע ןּוא ,ןּבָאה סע ףרַאד רַאה רעד :ןגָאז ריא
 ַא ייּב ןדנוּבעגּוצ לוייא גנוי ַא ןענּופעג ןּבָאה ןּוא ,ןעגנַאגעג ןענעז יז ןּוא +
 ןופ עכעלטע ןּוא* .ןדנוּבעגּפָא סע ןּבָאה יז ןּוא ;געװ םייּב ןסיורד ןיא ריט

 סָאװ ,ריא טּוט סָאװ :טגָאזעג יז ּוצ ןּבָאה ,ןענַאטשעג טרָאד ןענעז סָאװ ,יד
 טָאה ַעּוׁשִי סָאװ ,טגָאזעג יז ּוצ ןּבָאה יז ןוא"* ?עלעזייא סָאד ּפָא טדניּב ריא

 סָאד טכַארּבעג ןּבָאה ייז ןּוא' .ןייג טזָאלעג יז ןּבָאה ייז ןּוא ;ןסיײהעג יז
 ןוא ,םםישּוּבלַמ ערעייז טגײלעגפורַא ףיורעד ןּבָאה ןּוא ,ןַעּוׁשִי ּוצ לזייא

 ערעייז טײרּפשעגסױא ןּבָאה ְךֵס ַא ןּוא* .טצעזעגפיורַא ייז ףיױא ךיז טָאה רע
 ףיוא ןטינשעגּפָא ןּבָאה ייז סָאװ ,ןגייווצ ערעדנַא ןּוא ,געוו ןפיוא םיׁשּוּבלַמ

 ןענעז סָאװ ,יד ןּוא ,סיורָאפ ןעגנַאגעג ןענעז סָאװ ,יד ןּוא* .רעדלעפ יד
 ןּופ ןעמָאנ םעד ןיא אָּבַה ְךּורָּב !אָנ"עַׁשֹוה :ןגירשעג ןּבָאה ,ןעגנַאגעגכָאנ

 טּוט סָאװ ,דִוָד רעטָאּפ רעודנוא ןּופ תֹוכלַמ סָאד ויא טשטנעּבעג" !טָאג
 !ךייה רעד ןיא אָנ-עַׁשֹוה !ןעמּוק

 "תיֵּב ןיא ןעגנַאגעג זיא ןּוא ,םִיַלָׁשּורי ןייק ןעמּוקעגנַײרַא זיא רע ןּוא !י
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 ןּוא ,טקוקעגמורַא ץלַא ףיױא ךיז טָאה רע יװ םעדכָאנ ןּוא ,ןײרַא ׁשדֹקְמַה

 יִניֵה תיֵּב ןייק ןעגנַאגעגסױרַא רע ויא ,טעּפש ןעװעג ןיש ויא סע תֹמחַמ

 .ףלעווצ יד טימ
 רע זיא ,יִניִה-תיֵּב ןופ ןעמוקעגסױרַא ןענעז ייז תעּב ,ןגרָאמ ףיוא ןּוא

 ,רעטעלּב טימ םיוּבנגַײּפ ַא סנטַײװרעד ןּופ קידנעעז ןּוא * .קירעגנּוה ןעוועג
 ןוא .ןענפעג סעּפע םיא ףיױא רע טעװ רשּפָא ,ןעו ןעגנַאגעגּוצ רע זיא
 ץּוחַא ,ןענופעג טינרָאג רע טָאה ,םיא ּוצ טרעטנענרעד ךיז טָאה רע זַא
 טָאה רע ןּוא ** .ןגייפ ןּופ טייצ יד ןעװעג טינ ךָאנ זיא סע םירָאװ ;רעטעלּב
 ןּופ תוריֵּפ ןייק ןסע טינ לָאמניק רעמ רענייק ןיוש לָאז :טגָאזעג םיא ּוצ

 .טרעהעג סע ןּבָאה םידימלַּת ענייז ןּוא .ריד
 ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא זיא רע ןּוא .םִיַלָשּורי ןייק ןעמוקעג ןענעז יז ןּוא !*

 ןּבָאה סָאװ ,יד ןּבַײרטסױרַא ןעמּונעג טָאה ןּוא ,ןײרַא ׁשדֹקְמַה תיֵּב םעד
 ןשיט יד טרעקעגרעּביא טָאה ןּוא ,ׁשדקמַה-תיֵּב ןיא טפיוקעג ןּוא טפיוקרַאפ
 טָאה רע ןּוא* .רעפיקרַאפךןּבױט יד ןּופ קנעּב יד ןּוא ,םיִנָפלַח יד ןּופ
 רע ןּוא * .ׁשדֹקְמַה-תיֵּב םעד ךרּוד ילָּכ ןייק ןגָארטכרּוד טזָאלעג טינ םענייק

 לָאז זיוה ןיימ :ןּבירשעג טינ ןעד טייטש :טגָאזעג יז ּוצ ןּוא ,טנרעלעג טָאה

 סע טָאה רעּבָא ריא ?תומוא עלַא רַאפ הֹליִפּת ןּופ וױה ַא ןרעװ ןפורעג
 ןּבָאה םירפֹוס יד ןּוא םיִנֲהֹּכישָאר יד ןּוא:* .אםיִנָלַנ ןּופ ליה ַא טכַאמעג
 יז םירָאװ ;ןעגנערּבּוצמּוא םיא יװַאיװ טכוזעג ןּבָאה יז ןּוא ,טרעהעג סָאד
 טשודיִחעג ךיז טָאה קלָאפ עצנַאג סָאד תֹמחַמ ,טַאהעג ארֹומ םיא רַאפ ןּבָאה

 .טָאטש רעד ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא רע ויא טנוװָא ןדעי ןּוא *? .גנונרעל ןייז רעּביא

 זַא ,ןעועג ייז ןּבָאה ,ירפ רעד ןיא ןעגנַאגעגַײּברַאפ ןענעז ייז ןעוו ןּוא

 טָאה סּורטעּפ ןּוא** .ןעלצרָאװ יד זיּב ןרָאװעג טקלעװרַאפ זיא םיוּבנגַײּפ רעד
 טסָאה ּוד סָאװ ,םיוּבנגַײּפ רעד !עז ,יּבִר :טגָאזעג םיא ּוצ ןּוא ,טנָאמרעד ךיז
 ּוצ ןּוא ,טרעפטנעעג טָאה ַעּוׁשִי ןּוא ,ןרָאװעג טקלעװרַאפ זיא ,ןטלָאשרַאפ

 טעװ עס רעװ ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ-* .טָאג ןיא הנּומָא טָאה :טגָאזעג יז
 ןּוא ,ןײרַא םִי ןיא ךיד ףרַאװ ןּוא ףיוא ךיד ּביײה :גרַאּב ןקיזָאד םעד ּוצ ןגָאז
 סָאװ ,םעד ןיא ןּבױלג טעװ טרעיינ ,ץרַאה ןייז ןיא ןעלפייווצ טינ טעװ רע

 ,ץלַא ,ךייא ךיא גָאז רעּבירעד'* .םיא רַאפ ןעשעג סע טעװ ,טגָאז רע
 ןּוא ,ןױש סע טָאה ריא ןַא טּביױלג ,ןעגנַאלרַאפ ןּוא ןטעּב טעװ ריא סָאװ
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 ,לחֹומ טייז ,ןייז ּוצ לֵלַּפתִמ ךיז טלעטש ריא ןעוו ןּוא* .ןּבָאה סע טעװ ריא
 ךיוא לָאז למיה ןיא רעטָאפ רעייא ידּכ ,ןצימע ןגעק סעּפע טָאה ריא ּביוא
 טעװ ,ןייז לחֹומ טינ טעװ ריא ּביוא רעּבָא** .םיאָטַח ערעייא ןייז לחֹומ ךייא

 .ןייז לחֹומ טינ םיִאָּטַח ערעייא ךיוא למיה ןיא רעטָאפ רעיא
 יא רע תעּב ןּוא .םבבִיַלָשּורי ןייק ןעמּוקעג רעדיװ ןענעז ייז ןּוא

 -ישָאר יד ןעגנַאגעגּוצ םיא ּוצ ןענעז ,שדֹקְמַה-תיֵּב םעד ןיא ןעגנַאגעגמּורַא
 טימ :טגָאועג םיא ּוצ ןּבָאה ייז ןּוא* ,םינקז יד ןּוא ,םירפֹוט יד ןּוא ,םיִנֲהֹּ
 סָאד ,תושר ןּבעגעג ריד טָאה רעװ ןּוא ?ץלַא סָאד ּוטסּוט תושר סעמעוו

 ןגערפ ךיוא ךייא ליוו ךיא :טגָאזעג יז ּוצ טָאה ַעּוׁשִי ןוא* ?ןָאט ּוצ עקיזָאד
 זרושר סעמעװ טימ ןגָאז ךייא לעװ ךיא ןּוא ,רימ טרעפטנע ,ּונ ;אישָק ַא

 ןופ רעדָא ,למיה ןּופ ןעוועג ןֶנָחֹוי ןּופ הֹליִבט יד זיא* .ץלַא סָאד ּוט ךיא
 ןוא ,העֵד רעד טימ ןגָאלשעג ךיז ןּבָאה יז ןּוא* .רימ טרעפטנע ,ּונ ?ןשטנעמ

 ריא טָאה סָאװרַאפ :ןגָאז רע טעװ ,למיה ןּופ :ןגָאז ןלעװ רימ בוא :טגָאזעג
 ארֹומ יז ןּבָאה - ןשטנעמ ןּופ :ןגָאז רעּבָא רימ ןלעװ* ?טּבױלגעג טינ םיא

 .איבָנ ןתֶמֶא ןַא רַאפ ןֶנֶחֹוי ןטלַאהעג ןּבָאה עלַא םירָאװ ,קלָאפ ןרַאפ טַאהעג

 :טגָאזעג יז ּוצ ַעּושִי טָאה .טינ ןסייוו רימ :ןַעּושִי טרעפטנעעג ןבָאה יז ןּוא *

 .סָאד ּוט ךיא תושר סעמעװ טימ טינ ךיוא ךייא ךיא גָאז ,ױזַא ּביוא
 טָאה שטנעמ ַא .םילָשמ טימ ייז ּוצ ןדער ּוצ ןּבױהעגנָא טָאה רע ןּוא די

 ןּבָארגעגסױא ןּוא ,טמַאצעגמּורַא םיא טָאה ןּוא ,ןטרָאגנַײװ ַא טצנַאלפעג
 וצ ןענודרַאפ םיא טָאה רע ןוא ,םערוט ַא טױּבעג ןּוא ,רעטלעק ַא
 רעד ּוצ ןּוא* .ןירַא דנַאל רעדנַא ןַא ןיא קעװַא זיא ןּוא ,רענטרעגנַײװ

 ידּכ ,טכענק ַא רענטרעגנַײװ יד ּוצ טקישעג רע טָאה ,טייצ רעטכער
 יז ןּוא* ,ןטרָאננַײװ םעד ןופ תוריּפ יד רענטרעגנַײװ יד ייּב ןעמענוצּפָא

 .קידייל טקישעגקעװַא םיא ןּוא ,ןגָאלשעג םיא ןּבָאה ןּוא ,ןעמונעג םיא ןּבָאה
 ןּבָאה םעד ןּוא ;טכענק ןרעדנַא ןַא טקישעג יז ּוצ לָאמַאכָאנ טָאה רע ןּוא
 טקישעג טָאה רע ןּוא* .טלדנַאהַאּב ןיימעג םיא ןּוא ,ּפָאק םעד טקווינעצ יז
 ,ערעדנַא ְךַס ַא טימ ךיוא יװַא ןּוא ;טעגרַהעג ייז ןּבָאה םעד ןוא ,ןרעדנַא ןַא
 ךָאנ טָאה רע ןּוא" .טעגרַהעג עכעלטע ןּוא ,ןגָאלשעצ ייז ןּבָאה עכעלטע
 ןוא ,טקישעג יז וצ ףֹוס םוצ רע טָאה םיא ;דיחָיץַּב ןטּבילַאּב ַא טַאהעג

 רענטרעגנַײװ ענעי רעּבָא" .ןוז ןיימ רַאפ ןּבָאה ץֶרָא-ךֶרֶד ןלעװ ייז :טגָאזעג
 ,ןענעגרַה םיא רימָאל ,טמּוק ;שֶרֹי רעד ויא סָאד :טגָאועג ךיז ןשיוצ ןּבָאה
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 םיא ןּוא ,ןעמונעג םיא ןּבָאה ייז ןּוא* !ערעזדנּוא ןייז טעװ השּורי יד ןּוא
 סָאװ ,ןֵכֹּב" .ןטרָאגנַײװ םעד ןּופ ןפרָאװעגסױרַא םיא ןּבָאה ןּוא ,טעגרַהעג
 ןעגנערּבמוא ןּוא ןעמוק טעװ רע ?ןָאט ןטרָאגנַײװ םעד ןּופ רַאה רעד טעװ
 טינ ריא טָאה* .ערעדנַא ּוצ ןטרָאגנַײװ םעד ןּבעג ןּוא ,רענטרעגנַײװ יד

 :קוסָּפ ןקיזָאד םעד טנעיילעג

 ,ןפרָאװרַאפ ןּבָאה רעטסנַײמיױּב יד סָאװ ,ןייטש רעד

 ;ןייטשלקניוו םּוצ ןרָאװעג זיא
 ,ןעשעג סָאד ןיא טָאג ןּופ יי

 א?ןגיױא ערעזדנוא ןיא ךעלרעדנואוו זיא סע ןּוא
 טַאהעג ארֹומ ןּבָאה ייז רעּבָא ,ןּפַאכ ּוצ םיא טכוועג ןּבָאה יז ןּוא *

 רע טָאה לשָמ סָאד ןַא ,ןעװעג רעַשמ ךיז ןּבָאה יז םירָאװ ,קלָאפ ןרַאפ
 .ןעגנַאגעגקעװַא ןענעז ןּוא טזָאלרַאפ םיא ןּבָאה ייז ןּוא ;יײז ןגעק טדערעג

 -סודרּוה יד טימ םישּורּפ יד ןּופ עכעלטע טקישעג םיא ּוצ ןּבָאה יז ןּוא *
 ןּבָאה ןּוא ,ןעמּוקעג ןענעז יז ןּוא** .ןדער םייּב ןּפַאכ ּוצ םיא ידּכ ,טַײל

 טרַא ךיד ןּוא ,קיטּפַאהרָאװ טסיּב ּוד זַא ,ןסייוו רימ ,יּבִר :טגָאזעג םיא ּוצ

 תמָאּב טסנרעל טרעיינ ,םינָּפ-אֹׂשֹונ טינ םענייק טסיּב וד םירָאװ ;רעניײק טינ
 ןלָאז:* ?טינ רעדָא ,רסיֵק םעד רעייטש ןּבעג ןעמ ףרַאד .טָאג ןּופ געוו םעד

 ןּוא ,-פיִנֲח רעייז טנעקרעד טָאה רעּבָא רע ?ןּבעג טינ רעדָא ,ןּבעג רימ
 ,רָניד ַא רימ טגנערּב ?סיוא ךימ ריא טוואּורּפ סָאװרַאפ :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה
 יז ּוצ רע טָאה ,טכַארּבעג םיא ןּבָאה ייז וַא ןּוא * .ןעז םיא לָאז ךיא ידּכ
 ןּבָאה ייז ןוא ?טפירשפיוא יד ןּוא דליּב עקיזָאד סָאד זיא סעמעװ :טגָאזעג
 רסיֵק םעד טיג :טגָאזעג יז ּוצ ַעּוׁשִי טָאה "7 .סרסיק םעד :טגָאזעג םיא ּוצ
 ײז ןּוא .סטָאג ויא סָאװ ,סָאד טָאג ּוצ ןּוא ,סרסיק םעד יא סָאװ ,סָאד
 .טשודיִחעג קרַאטש םיא רעּביא ךיז ןּבָאה

 ָאטינ זיא'ס ןַא ,ןגָאז סָאװ ,םיקּודצ ןעמוקעג םיא ּוצ ןענעז סע ןּוא !*
 השֹמ ,יּבִר" :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טגערפעג םיא ןּבָאה יז ןּוא ;םיִתָמַה-תִיַחּת ןייק

 טוָאל ןּוא ,רעדּורּב ַא סמענייא טּברַאטש עס ּביוא ןַא ,ןּבירשעגריפ ןדנוא טָאה
 רעדּורּב ןייז לָאז יװַא ,טינ רע טזָאל דניק ןייק רעּבָא ,ּביײװ ַא ךיז ךָאנ רעּביא
 ןענעז סע" .ברעדּורּב ןייז רַאפ ןעמָאז ןלעטשפיוא ןּוא ּבייװ ןייז ןעמענ
 רע ןַא ןּוא ,ּבײװ ַא ןעמונעג טָאה רעטשרע רעד ןּוא ;רעדירּב ןּביז ןעוועג

 . .6 ,5 ,הכ םירבד ג ,23 ,22 חיק םילהּת *
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 טָאה רעטייווצ רעד ןּוא** .ןעמָאז ןייק טזָאלעג טינ רע טָאה ,ןּברָאטשעג זיא
 ;ןעמָאז ןייק ךיז ךָאנ טזָאלעג טינ טָאה ןּוא ,ןּברָאטשעג זיא ןּוא ,ןעמונעג יז
 .ןעמָאז ןייק טזָאלעג טינ ןּבָאה ןּביז יד ןּוא .רעטירד רעד ךיוא ױזַא ןּוא
 -ןרִיְחּת ייּב ,ןֵכּב* .ןּברָאטשעג יורפ יד ךיוא זיא ,עלַא ךָאנ ,ףֹוס םּוצ ןּוא
 רַאפ טַאהעג יז ןּבָאה ןּביו עלַא םירָאװ !?ןייז יז טעװ ּביײװ סעמעוװ ,םיתָמַה
 | .ּבייו ַא

 ּבילּוצ תועָט ַא רשפָא טינ ריא טכַאמ :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה ַעּוׁשִי ןּוא**
 םירָאװ-* ?טָאג ןּופ טכַאמ יד טינ ןּוא ,הרֹוּת יד טינ טנעק ריא סָאװ ,םעד
 ,ןכַאמ הנּותַח טינ ךיוא טּוט עמ ןּוא ,הנּותַח טינ ןעמ טָאה םיִתָמַה-תִיְחַּת ייּב
 ,םיתָמַה-תַיְחּת ְךייַש זיא סָאװ ןּוא** .למיה ןיא םיכָאלַמ יד יװ ןענעז יז טרעיינ
 יװ ,הָנס םעד עֶגֹונּב טרָא םעד ןיא ,הׁשֹמ-תַרֹוּת ןיא טנעיילעג טינ ריא טָאה
 ,טהָרבַא ןּופ טָאג רעד ןיּב ךיא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טדערעג םיא ּוצ טָאה טָאג
 טָאג רעד טינ ויא רע" ,אבֹקעַי ןּופ טָאג רעד ןּוא ,קָחצִי ןּופ טָאג רעד ןּוא
 .העֹוט קרַאטש ךיז טנעז ריא ;עקידעּבעל ןּופ טרעיינ ,עטיוט ןּופ

 ,חּוּכיװ רעייז ּוצ טרעהעגוצ ךיז טָאה סָאװ ,םירפֹוס יד ןּופ רענייא ןּוא 5
 ,טרעפטנעעג טּוג ייז טָאה רע זַא ,טסּואוועג טָאה רע לייוו ןּוא ,טנעענעג טָאה
 ַעּושִי טָאה* ?תווצִמ עלַא ןּופ עטשרע יד זיא סָאװ :טגערפעג םיא רע טָאה
 ;דָחֶא הָוהְי ,ּוניֵהֹלֲא הָוהי ,לֵאָרׂשִי עַמֶׂש :ויא הווצִמ עטשרע יד :טרעפטנעעג

66 5 
*+ 

 טימ ןּוא ,ןצרַאה ןצנַאג ןייד טימ רַאה ןייד טָאג ןּבָאה ביל טסלָאז ּוד ןּוא *י

 ןצנַאג ןייד טימ ןּוא ,דנַאטשרַאפ ןצנַאג ןייד טימ ןּוא ,הדמָשנ רעצנַאג ןייד
 ךיד יװ רֹבֵח ןייד ןּבָאה ּביל טסלָאז ּוד :יד יא עטייווצ יד ןּוא* .ב חֹוּכ
 טָאה רפֹוס רעד ןּוא** .עקיזָאד יד יװ הווצִמ ערעסערג ןייק ָאטינ .:ןײלַא

 ןּוא ,רענייא זיא טָאג ,טגָאזעג קיטכיר טסָאה ּוד ,יּבִר ,תמָא :טגָאזעג םיא ּוצ

 ןצנַאג ןטימ ןּבָאה ּביל םיא ןּוא** ;םיא ץּוחַא רערעדנַא ןייק ָאטינ זיא סע זַא
 םעד ןּבָאה ּביל ןּוא ,חֹוּכ ןצנַאג ןטימ ןּוא ,דנַאטשרַאפ ןצנַאג ןטימ ןּוא ,ןצרַאה
 תעּב ןּוא** .םיחָבז ןּוא תולֹוע עלַא יװ רעמ ךֵס ַא זיא ,ןײלַא ךיז יװ רבֵח
 םיא ּוצ רע טָאה ,טרעפטנעעג קידלִכָׂש טָאה רע וַא ,ןעועג טָאה ַעּוׁשִי
 ךיז טָאה רעמ ןּוא .טָאג ןּופ תוכלַמ םעד ןּופ טייוו טינ טסיּב ּוד :טגָאזעג

 .אישק ןייק ןלעטש ּוצ םיא טּבױלרעד טינ רענייק ןיוש
 ךיז רע טָאה ,ׁשדֹקְּמַה"תיֵּב םעד ןיא טנרעלעג טָאה ַעּוׁשִי תעּב ןּוא *

 . ,18 ,טי ארקהו .5 ,4 ,| םירבד ב .6 ,2 ,ג תֹומׁש א
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 ַחיִׁשָמ רעד זַא ,ןגָאז םירפֹוס יד סָאװ ,סע טמּוק יװ :טגָאזעג ןּוא ,ןפּורעגּפָא

 :שֶדֹוקַה-ַחּור םעד ךרּוד טגָאזעג טָאה ןילַא דוָד"י !?דִוָדְזִּב רעד זיא
 :רַאה ןיימ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג
 ,טנַאה רעטכער ןיימ ייּב ךיד ץעז

 .אלקנעּבסּופ ןייד רַאפ טנייפ ענייד ןכַאמ לעװ ךיא ויּב
 סָאד ןּוא ?ןּוז ןייז רע זיא יװַאיװ ,רַאה ןָא םיא טפּור ןיילַא דִוָד ּביױא ,ןֵכּב*

 .קָשֵח טימ טרעהעגּוצ םיא ּוצ ךיז טָאה קלָאפ םעד ןּופ בֹור
 ,םירפֹוס יד רַאפ ךייא טיה :טגָאועג רע טָאה גנונרעל ןייז ןיא ןּוא *

 םולָש ןּבעגּפָא יז לָאז עמ ןּוא ,םיתיֵלֵט עננַאל ןיא ןייג ּוצ ּביל ןּבָאה סָאװ

 ןוא ,תויִסָנֹּכייֵּתְּב יד ןיא טָאטש עטסבּושָח יד ןּוא* ,רעצעלּפקרַאמ יד ןיא
 ,תונָמלַא ןּופ רעזייה יד ןייא ןעגנילש סָאװ ,ייז* ;תודּועס ףיוא ןָאדץּביוא םעד
 .קַסּפ ןרעּברַאה ַא ןגירק ןיוש ןלעװ ייז--גנַאל ןענעװַאד טשרמֹולּכ ןעוט ןּוא

 ןוא ,רעמַאקצַאש רעד רעּביאנגעק טצעזעגרעדינַא ךיז טָאה רע ןּוא +

 .ןטסַאקצַאש םעד ןיא טלעג ןירַא טפרַאװ קלָאפ סָאד יװ ןעזעג טָאה
 ןַא ןעמוקעג זיא סע ןּוא = .ןפרָאװעגנַײרַא ליפ ןּבָאה עכייר ְךֵס ַא ןּוא
 ןפערטַאּב סָאװ ,תועָּבטַמ ייווצ ןפרָאװעגנַײרַא טָאה יז ןּוא ,הנָמלַא עמערָא

 יז ּוצ טָאה ןּוא ,םידימלַּת ענייז ךיז ּוצ ןפורעג טָאה רע ןּוא * .הטּורּפ ַא

 רעמ טָאה הנָמלַא עמערָא עקיזָאד יד ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ :טגָאזעג
 .ןפרָאװעגנַײרַא ןטסַאקצַאש םעד ןיא ןּבָאה סָאװ ,עלַא יד יװ ןפרָאװעגנַײרַא
 טַאהעג ןּבָאה ייז סָאװ ,םעד ןּופ ןפרַאװנַײרַא ןָאטעג ןּבָאה עלַא ייז םירָאװ 4

 יז סָאװ ,ץלַא ןפרָאװעגנַײרַא טײקמערָא ריא ןופ טָאה יז רעּבָא ,קירעּביא

 .הָיחְמ עצנַאג ריא ,טַאהעג טָאה
 רענייא טָאה ,ׁשרְקְמַה-תיֵּב םעד ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא ויא רע תעּב ןּוא ןי

 ,רענייטש םיִניִמ ערעסָאװ ,עז ,יּבַר :טגָאזעג םיא ּוצ םידימלַּת ענייז ןּופ

 יד טסעז ּוד :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ַעּוׁשִי ןּוא* !םבינִינְּב םיִניִמ ערעסָאװ ןּוא
 ןַא ףיוא ןייטש ַא ןּבַײלּברעּביא טינ ָאד טעװ עס !םיִָינְּב עסיורג עקיזָאד

 .ןרעװ ןפרָאװעגּפָארַא טינ טעװ סָאװ ,ןרעדנַא
 םעד רעּביאנגעקטנַא ,םיתיִזַה רַה םעד ףיוא ןסעועג זיא רע תעּב ןּוא?

 ,טגערפעג םיא ײרדנַא ןּוא ןָנֶחֹוי ןּוא בקעי ןּוא סורטעּפ ןּבָאה ,שדֹקִמַה-תיַּב
 סָאװ ןּוא ,ןעשעג סָאד טעװ ןעוו ,ודנּוא גָאז* ;ןײלַא ןעוועג ןענעז יז תעּב

 .1 ,יק םילהּת א
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 ךיז טָאה ַעּוׁשִי ןוא* ?ןרעװ םםיױקמ טעװ ץלַא סָאד זַא ,ןמיִס רעד זיא

 .ןריפרַאפ טינ ךייא לָאז רענייק זַא ,גנוטכַא טיג :טגָאזעג ייז ּוצ ןּוא ,ןפּורעגּפָא
 ַא ןלעװ ןּוא !סע ןיּב ךיא :ןגָאז ןּוא ,ןעמָאנ ןיימ ןיא ןעמוק ןלעװ ךַס ַא*
 ןופ תרועומש ןּוא תֹומָחלְמ ןופ ןרעה טעװ ריא תעּב ןּוא" .ןריפרַאפ רךַס

 רעד רעּבָא ,ןעשעג וּומ ץלַא סָאד םירָאװ ;טינ ךייא טקערש זיא ,תֹומָחלִמ
 ןוא ,המּוא ןגעק ןייטשפױא טעװ המּוא םירָאװ* .טינ ךָאנ סָאד ויא ץֵק
 ,ןשינרעטיצדרע ןייז ןלעװ רעטרע ענעדישרַאפ ןיא ןּוא ;הכולמ ןגעק הכולמ

 .ןעַײװ ןּופ ּביײהנָא רעד ויולּב זיא ץלַא סָאד רעּבָא ;טױנרעגנּוה ןּוא

 םּוצ ןרעפטנערעּביא ךייא ןלעװ ייז לייוו ;ךיז ףיוא גנּוטכַא רעּבָא טיג'
 םיכָלמ ןּוא םיִלׁשֹומ רַאפ ןּוא ,תויִסֵנּכייֵּתְּב יד ןיא ןסיימש ךייא ןּוא ;ןירדָהנַט
 ּומ הריׂשּב יד ןּוא? .ייז ּוצ תודָע ןַא רַאפ ,ןגעװטענַײמ ןּופ ןייטש ריא טעװ

 םּוצ ןריפ ךייא ןלעװ יז תעּב ןּוא !+ .תומוא עלַא רַאפ ןרעוװ טנשרַדעג םדֹוק

 סָאװ ןהגַאד טינ רעירפ ריא טלָאז ,ןרעפטנערעּביא ךייא ןעּוט ןּוא ,טּפשִמ

 ,העָש רענעי ןיא ןרעװ ןנעגעג ךייא טעװ עס סָאװ טרעיינ ;ןדער טלָאז ריא

 רעד טרעײנ דער טּוט סָאװ ,סע טנעו ריא טינ טירָאװ ;טדער סָאד
 ןוא ,טױט םּוצ ןרעפטנערעּביא רעדּורּב טעװ רעדּורּב ןּוא = .ׁשֶדֹוקַה-ַחּור
 ,ןייז םרֹוג ןּוא ,ןרעטלע ןגעק ןייטשפיוא ןלעװ רעדניק ןּוא ,דניק ןייז רעטָאפ
 ןיימ ןופ ןעמעלַא ןּופ טסַאהרַאפ ןייז טעװ ריא ןּוא * .ןרעװ טייטעג ןלָאז יז

 .ןרעװ לוציִנ טעװ ,ףֹוס ןזיּב ןטלַאהסיױא טעװ סָאװ ,רעד רעּבָא ;ןגעװ-ןעמָאנ
 גנוטסיװרַאפ רעד ןּופ טייקידרעװמּוא יד ןעז טעװ ריא ;רעּב ןּוא :*

 ,(ןייטשרַאפ ,ןענעייל טּוט סָאװ ,רעד לָאז) א ןייטש טינ ףרַאדַאּב יז ּואוו ,ןייטש
 לָאז .גרעּב יד ןיא ןענירטנַא ,הדּוהי ןיא ןענעז סָאװ ,יד ןלָאז טלָאמעד

 ןעמענוצסױרַא סעּפע ןײגנַײרַא ןּוא ,ןײגּפָארַא טינ ,ךַאד ןפיוא זיא סָאװ ,רעד
 ןעמענ ּוצ ןרעקמּוא טינ ךיז ,דלעפ ןיא זיא סָאװ ,רעד לָאז ןּוא :? ;זיוה ןייז ןּופ
 ּוצ ןּביג סָאװ ןּוא ,תֶרֶּבּועמ ןענעז סָאװ יד ּוצ זיא ייוװ רעּבָא" .לטנַאמ ןייז
 .רעטניוו ןיא ןייז טינ לָאז סָאד וַא ,לֵלַּפתִמ טייז ןּוא* !געט ענעי ןיא ןגייז

 טינ זיא ןכַײלג ריא סָאװ ,ַאזַא ,הרָצ-תֶַע ןַא ןייז ןלעװ געט ענעי םירָאװ

 ,טציא ויּב ,ןפַאשַאּב טָאה טָאג סָאװ ,ףַאשַאּב ןּופ ּבייהנָא םעד טניו ןעוועג
 ,געט יד טצריקרַאפ טינ טָאג טלָאװ ןּוא* .ןייז טינ רעמ ךיוא טעװ ןּוא
 -רעדסיוא יד ּבילוצ טרעיינ ;ןרָאװעג לוציִנ טינ םָדֹו-רֹׂשָּב םּוש ןייק טלָאװ

 . ,בי ;31 ,אי ;27 ,ט לאינדא
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 .געט יד טצריקרַאפ רע טָאה ,טלײװרעדסױא טָאה רע ןעמעװ ,עטלייוו
 :רעדָא !ַחיִׁשָמ רעד ויא טָא :ןגָאז ךייא ּוצ רעצימע טלָאמעד טעװ עס בוא?!
 ןייטשפיוא ןלעװ עס םירָאװ .ןּבױלג טינ סע ריא טלָאז !רע זיא ןטרָאד

 ןוא סנכייצ ןוַײװַאּב ןלעװ ייז ןּוא ,םיאיִבְנ עשלַאפ ןּוא ,םיחיִשמ עשלַאפ

 .עטליײוװרעדסױא עמַאס יד וליפַא ,ךעלגעמ ּביוא ,ןריפרַאפ ּוצ ידּכ ,רעדנּואוו
 .טגָאזעגסױרָאפ ץלַא ךייא ּבָאה ךיא ,טעז ;גנּוטכַא טיג רעּבָא ריא

 ,ןרעװ רעטצניפ ןּוז יד טעװ ,הרָצ רענעי ךָאנ ,געט ענעי ןיא רעּבָא*!
 ןופ ןלַאפ ןלעװ ןרעטש יד ןּוא* ,טכיל ריא ןּבעג טינ טעװ הֶנָבל יד ןּוא
 טלָאמעד ןּוא* .ןרעװ טלסַײרטעגפיױא ןלעװ למיה ןּופ תוליַח יד ןּוא ,למיה
 סיורג ןּוא הרובג טימ סנקלָאװ יד ףיוא ןעמּוק םָדָאְןִּב םעד ןעז ייז ןלעװ
 ןעלמַאזפיונוצ ןּוא ,םיכָאלַמ ענייז ןקישסױרַא רע טעװ טלָאמעד ןּוא* .דובָּכ

 .למיה קע ויּב דרע קע ןּופ ,ןטניו ריפ יד ןּופ עטלייוורעדסיוא ענייז

 טרעװ גייווצ ןייז תעּב :-?שֶמ ןייז םיוּבנגַײּפ םעד ןּופ טנרעל ןּוא **

 .טנעָאנ זיא רעמּוז זַא ,ריא טסייוו טלָאמעד ,רעטעלּב סױרַא טיג ןּוא ,קיטּפַאז
 ,טסייוו ָאט ,ןעמּוק םייּב טלַאה סָאד זַא ןעז טעװ ריא ןעוװ ,ריא ךיוא ױזַא*

 רעקיזָאד רעד ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ* ,.ריט רעד ייּב טנעָאנ זיא רע זַא
 ןלעװ דרע ןּוא למיה*י .ןעשעג טעװ ץלַא סָאד ויּב ,ןייגרַאפ טינ טעװ רֹוד
 ,גָאט םענעי ןּופ רָאנ* .ןייגרַאפ טינ ןלעװ דייר עניימ רעּבָא ,ןייגרַאפ

 ךיוא ,למיה ןיא םיכָאלַמ יד ןליפַא טינ ,טינ רענייק טסייוו הֹעָש רענעי רעדָא

 .רעטָאפ רעד רָאנ טרעיינ ,ןּוז רעד טינ
 ןעו ,טינ טסייוו ריא םירָאװ ;לֵלַּפתִמ טייז ןּוא טכַאװ ,גנוטכַא טיג *

 ןיא קעװַא זיא סָאװ ,ןשטנעמ ַא וצ ןכילגעג זיא סע** .ןָא טמּוק טייצ יד
 ןּופ תושר ןיא זיוה ןייז טזָאלעגרעּביא טָאה סָאװ ןּוא ,ןײרַא דנַאל רעדנַא ןַא
 ּוצ -רמֹוש םעד ןלױפַאּב טָאה ןּוא ,טעּברַא ןייז םענייא ןדעי ,טכענק ענייז
 רעד ןעוו ,טינ טסייוו ריא םירָאװ ,טכַאװ רעּבירעד* .ךַאװ רעד ףיוא ןייטש

 ןָאה רעד ןעוו רעדָא ,טכַאנייּב רעדָא ,טנוװָא ןיא יצ ,ןעמּוק טעװ תיִּבַה-לעַּב
 ןּוא ןעמּוקנָא םיצּולּפ רע טעװ רעמָאט* ;ירפ רעד ןיא רעדָא ,ןעַײרק טעװ

 :ןעמעלַא ּוצ ךיא גָאז ,ךייא גָאז ךיא סָאװ ןּוא* .קידנפָאלש ןעניפעג ךייא
 !טכַאװ
 יד ןּוא .תֹוצַמַהגַח ןּוא חסַּפ רַאפ געט ייװצ ןעװעג זיא סע ןוא רי

 .טימ ןּפַאכ וצ םיא יױזַאיװ טכוועג ןּבָאה םירפֹוס יד ןּוא םיִנַהֹּכישָאר
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 ידּכ ,בֹוט-םֹוי םּוא טינ :טגָאזעג ןּבָאה יז רעּבָא* .ןטייט םיא ןּוא ,טייקערטיכ

 .קלָאפ םעד ןשיוצ המּוהמ ַא ןפורסורַא טינ לָאז עס
 שיט םייּב ןסעזעג זיא ןּוא ,יִניִה-תיֵּב ןיא ןעװעג ויא רֶע תעַשּב ןּוא?

 טָאה סָאװ ,יורפ ַא ןעמּוקעג זיא ,ערֹוצמ םעד ןֹועמֶש ןּופ זיוה םעד ןיא
 רענייר ןּופ לַײאּבלַאז ןרעייט רעייז טימ לגירק רעטסַאּבַאלַא ןַא טַאהעג
 ןייז ףיוא ןסָאגעגסױא סע ןּוא ,לגירק סָאד ןכָארּבעצ טָאה יז ןּוא ;דרַאנ

 :סָארדרַאפ טימ טגָאזעג ןּבָאה סָאװ ,עכעלטע ןעוועג ןענעז ןטרָאד ןּוא * .ּפָאק
 םעד ךָאד טָאה עמ* !לַײאּבלַאז םעד ןּופ גנוגנערּבסױא עקיזָאד יד יאֵמְלַה

 סע ןּוא ,םירָניד טרעדנּוה יירד יװ רעמ רַאפ ןפיוקרַאפ טנעקעג לַײאּבלַאז
 ַעּושִי רעּבָא"* .ריא ןגעק טלמרומעג ןּבָאה יז ןּוא ;טײלעמערָא יד ּוצ ןּבעג

 טימ טָאה יז ?רעַצמ יז ריא טנעז סָאװרַאפ ;ךַאמעג יז טזָאל :טגָאזעג טָאה
 ןּוא ,ךיז טימ דימָּת ריא טָאה טײלעמערָא יד םירָאװ' .דָסָח ַא ןָאטעג רימ

 דימָּת ריא טעװ רעּבָא ךימ ;סטוג ןָאט ייז ריא טנָאק ,טליװ ריא רָאנ ןעוו
 ןיימ טּבלַאועג טָאה יז ;טנָאקעג טָאה יז סָאװ ןָאטעג טָאה יז* .,ןּבָאה טינ

 -הרושּב יד רָאנ ּואוו ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ ןּוא" .הרּובק ּוצ סיורָאפ ּבַײל

 סָאװ ,סָאד ךיוא טעװ ,טלעװ רעצנַאג רעד ןיא ןרעוװ טנשרַַזעג טעװ הבֹוט

 .קנעדנָא םּוצ ריא ןרעװ טלייצרעד ,ןָאטעג טָאה יז
 ןעגנַאגעגקעװַא ןיא ,ףלעװצ יד ןּופ רענייא ,תֹויָרק-שיִא הדּוהי ןּוא !?

 סָאד ןּבָאה יז זַא ןּוא!! .יײז ּוצ ןטָאררַאפ ּוצ םיא ידּכ ,םיִנֲהֹּכ-ישָאר יד ּוצ
 ןּבעג ּוצ טגָאזעגוצ םיא ןּבָאה ןּוא ,החמָׂש-אלָמ ןרָאװעג ייז ןענעז ,טרעהעג

 .ןטָאררַאפ ּוצ םיא טייהנגעלעג עקיסַאּפ ַא טכוזעג טָאה רע ןּוא .טלעג
 ךןּברִק םעד טכעש עמ תעּב ,תֹוצַמַה-גַח ןּופ גָאט ןטשרע םעד ןיא ןּוא ?

 ןייג ןלָאז רימ זַא ,וטסליװ ּואװ :טגָאזעג םיא ּוצ םידימלַּת ענייז ןּבָאה ,חַסָּפ
 טָאה רע ןּוא * ?חַסֶּפןּברִק םעד ןסע ןענעק טסלָאז ּוד ידּכ ,ןטײרּבנָא ןּוא

 רעד ןיא טייג :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה ןּוא ,םכידימלַּת ענייז ןּופ ייווצ טקישעג
 ַא טגָארט סָאװ ,שטנעמ ַא ןענעגעגַאּב ךייא טעװ טרָאד ןּוא ,ןײרַא טָאטש

 ריא טלָאז ,ןײגנַײרַא טעװ רע ּואוו ןּוא* .ךָאנ םיא טייג ;רעסַאװ טימ גורק
 ,רעמיצ-טסַאג ןיימ זיא ּואוו :ןגָאז ריד טזָאל יּבַר רעד :תיֵּבַה-לעַּב םּוצ ןגָאז

 טעװ רע ןּוא** ?םידימלַּת עניימ טימ חַסֶּפ ןּברק םעד ןסע לָאז ךיא ּואוו
 ןטרָאד ןּוא ;עטײרּבעגנָא קיטרַאפ ַא ,ּבוטש עטשרעּביױא עסיורג ַא ןוייוו ךייא
 ןעמּוקעגנָא ןענעז ןוא ,ןעגנַאגעג ןענעז םידימלַּת יד ןּוא * .ודנּוא רַאפ ּוצ טיירג
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 יז ןּוא ;טגָאזעג טָאה רע יװ יװַא ןענופעג ןּבָאה ןּוא ,ןײרַא טָאטש רעד ןיא
 .חַסָּפ ןּברַק םעד טײרּבעגנָא ןּבָאה

 .ףלעווצ יד טימ ןייגּוצ ןעמוקעג רע זיא ,טוװָא ןרָאװעג זיא סע זַא ןּוא ?
 ,רָאװרַאפ :טגָאזעג ַעּוׁשִי טָאה ,ןסעגעג ןּבָאה ןּוא ןסעזעג ןענעז ייז תעּב ןּוא =?

 טסע סָאװ ,רעד עקַאט ,ןטָאררַאפ ךימ טעװ ךייא ןּופ רענייא ,ךייא גָאז ךיא

 ןרעדנַא ןכָאנ רענייא ןּוא ,ןעוועג רעַצמ קרַאטש ךיז ןּבָאה יז ןּוא * .רימ טימ

 :טגָאזעג יז ּוצ טָאה רע ןּוא** ?סָאד ךיא ןיּב :ןגָאז םיא ּוצ ןעמּונעג טָאה
 .לסיש רעד ןיא רימ טימ ןייא טקנּוט סָאװ ,רעד ,ףלעוװצ יד ןּופ רענייא
 רעּבָא ;םיא ןגעװ ןּבירשעג טייטש עס יװ יװַא ,קעװַא טייג םָדָאדְוִּב רעד ,ָאי*

 רעסעּב .ןטָאררַאפ טרעוו םָדָאְזִּב רעד ןעמעוו ךרוד ןשטנעמ םענעי ּוצ ייוו
 .ןרָאװעג ןריוּבעג טינ טלָאװ רע ּבױא ,ןעוועג ןשטנעמ םענעי רַאפ טלָאװ

 ַא טָאה ןּוא ,=דצַמ ןעמונעג רע טָאה ,ןסעגעג ןּבָאה יז תעַשּב ןּוא =

 סָאד ;טמענ :טגָאזעג ןּוא ,ןּבעגעג ייז ןּוא ןכָארּבעצ יז ןּוא ,טכַאמעג הכָרּב
 ,טכַאמעג הכָרּב ַא טָאה ןּוא ,סֹוּכ ַא ןעמונעג טָאה רע ןּוא** .ּבַײל ןיימ זיא

 טָאה רע ןּוא* .ןעקנורטעג םיא ןּופ עלַא ןּבָאה יז ןּוא ,ןּבעגעג ייז םיא ןּוא
 טרעװ סָאװ ,אדנּוּב םעיינ םעד ןּופ טּולּב ןיימ ויא סָאד :טגָאזעג ייז ּוצ

 טינ רעמ לעװ ךיא :ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ* .ְךֵס ַא רַאפ ןסָאגרַאפ
 ךיא ןעװ ,גָאט םענעי ויּב ,קָאטשנַײװ םעד ןּופ טכּורפ רעד ןּופ ןעקנירט

 .טָאג ןּופ תֹוכלַמ םעד ןיא ַײנספיוא ןעקנירט םיא לעװ
 םעד ּוצ ןעגנַאגעגסױרַא יז ןענעז ,לֵלַה ןעגנוזעגּפָא ןּבָאה ייז זַא ןּוא *

 טלכיורטשעג טעװ עלַא ריא :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה ַעּוׁשִי ןּוא"* .םיִתיִזַה-רַה

 :ןּבירשעג טייטש עס םירָאװ ,ןרעוו
 ,ךעטסַאּפ םעד ןגָאלש לעװ ךיא

 .בןרעװ טײרּפשעצ ןלעװ ףָאש יד ןּוא
 טָאה* .ליִלָג ןייק ןייגסיורָאפ ךייא ךיא לעװ ,ןייטשפיוא ןיימ ךָאנ רעּבָא *
 לעװ ,ןרעװ טלכיורטשעג ןלָאז עלַא וליפַא ּביױא :טגָאזעג םיא ּוצ סורטעּפ
 זַא ,ריד גָאז ךיא ,רָאװרַאפ :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ַעּוׁשִי ןּוא* .טינ ךָאד ךיא
 ךימ ּוטסעװ ,ןעַײרק לָאמ ייווצ טעװ ןָאה רעד רעדייא ,ךָאנ טכַאנ עקיטנַײה
 ּבױא :רעטמַאלפעצ ַא טדערעג טָאה רע רעּבָא* .ןענעקיילרַאפ לָאמ יירד

 .7 ,גי הירכוב .30 ,אל הימרי א
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 .ןענעקיילרַאפ טינ ךָאד ךיד ךיא לעװ ,ריד טימ ןּברַאטש זומ ךיא וליפַא

 ׂ .טגָאזעג עלַא ייז ןּבָאה ױזַא ןּוא

 ;ינָמש-תַג ןסייהעג טָאה סָאװ ,ץַאלּפ ַא ףיוא ןעמּוקעג ןענעז ייז ןּוא 5
 ךיא תעּב ,רעדינַא ָאד ךייא טצעז :;םידימלַּת ענייז ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא
 ,ןָָחֹוי ןּוא ,ןבקעי ןּוא ,ןסורטעּפ ןעמונעג ךיז טימ טָאה רע ןּוא* .לֵלַּפתִמ ןיּב

 ,קירעיורט קרַאטש ןעוועג זיא ןּוא ,ןייז ּוצ רעצמ ךיז ןּביױהעגנָא טָאה רע ןּוא
 ׂשזַא ,רעטיּב רעייז רימ ויא המָשנ ןיימ ףיוא :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה רע ןּוא **

 ,רעטייוו לסיּבַא ןעגנַאגעגּפָא זיא רע ןּוא** .טכַאװ ןּוא ,ָאד טּביילּב ;טױט םּוצ
 ,ךעלגעמ ּביוא זַא ,ןעוועג לֵלַּפתִמ טָאה ןּוא ,דרע רעד ףיוא ןלַאפעג זיא ןּוא

 ,רעטָאפ ,אָּבַא :טגָאועג טָאה רע ןוא* .ןייגרעּביארַאפ םיא העָש יד לָאז
 יװ טינ ךָאד ;רימ ןּופ סֹוּכ ןקיזָאד םעד ּוצ םענ ;ריד ייּב ךעלגעמ זיא ץלַא
 ןענופעג יז טָאה ןּוא ןעמּוקעג זיא רע ןּוא*י .טסליוו ּוד יװ טרעיינ ,ליו ךיא

 ּוטסָאה !טסּפָאלש ּוד ,ןֹועמָש :ןסּורטעּפ ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,קידנפָאלש
 טלָאו ריא ידּכ ,-לְלַּפתִמ טייז ןּוא טכַאװ** ?העָש ןייא ןכַאװ טנָאקעג טינ

 שיילפ סָאד רעּבָא ,קיליװ עקַאט ויא טסייג רעד .ןויָסְנ ןייק ּוצ ןעמּוק טינ
 ,ןעוועג לֵלַּפתִמ טָאה ןּוא ןעגנַאגעגקעװַא רעדיװ זיא רע ןּוא* .ךַאװש זיא

 ,ןעמוקעג רעדיװ זיא רע ןּוא * .רעטרעוװ עּבלעו יד טרוַחעגרעּביא טָאה ןּוא

 ;רעוװש ןעוועג ןענעז ןגיוא ערעייז םירָאװ ,קידנפָאלש ןענופעג ייז טָאה ןּוא
 ןעמּוקעג זיא רע ןּוא* .ןרעפטנע ּוצ םיא סָאװ טסּואוװעג טינ ןּבָאה ייז ןּוא
 ןפָאלש ץלַא ךָאנ ריא טוט :טגָאזעג יז ּוצ טָאה ןּוא ,לָאמ ןטירד םּוצ

 טרעװ םָדָאְוִּב רעד ,טעז ;ןעמּוקעג זיא העָש יד ;גּונעג ויא סע ?ןעור ןּוא

 ;ןייג רימָאל ,ףיוא טייטש = .עקידניז יד ןּופ טנעה יד ןיא טרעפטנעעגרעּביא

 .ןָא רֹוטָמ ןיימ טמּוק טָא

 ,-רדּוהי ןעמּוקעגנָא זיא ,טדערעג ךָאנ טָאה רע תעַשּב ,ףֹּכיֵּת ןּוא *
 טימ ןּוא ןדרעווש טימ ןֹומַה רעסיורג ַא םיא טימ ןּוא ,ףלעװצ יד ןּופ רענייא
 רוסָמ רעד ןּוא ** .םינקז יד ןּוא ,םירפֹוס יד ןּוא ,םיִנֲהֹּכישָאר ייז ןּופ ,סנקעטש

 יא רעד ,ןָאט שּוק ַא לעװ ךיא ןעמעוו :טגָאזעג ןּוא ,ןמיִס ַא ןבעגעג ייז טָאה

 ,ןעמוקעג זיא רע זַא ןּוא* .קעװַא ןרעכיז ַא םיא טריפ ןּוא ,םיא טמענ ;סע
 .טשוקעג םיא טָאה ןּוא !יּבַר :טגָאזעג ןּוא ,ןעגנַאגעגּוצ םיא ּוצ ךיילג רע זיא

 .ןעמּונעג םיא ןּבָאה ןּוא ,םיא ףיוא טנעה ערעייז טגײלעגפױרַא ןּבָאה ייז ןּוא *
 ןגױצעגסױרַא טָאה ,ןענַאטשעג ייּברעד ןענעז סָאװ ,יד ןּופ רענייא רעּבָא ?
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 טקַאהעגּפָא םיא ןּוא ,טכענק סלֹודְנןהֹּכ םעד ןגָאלשעג טָאה ןּוא ,דרעווש ןייז

 יװ ןעמוקעגסױרַא ריא טנעז :טגָאועג ייז ּוצ טָאה עּוׁשִי ןוא* .רעוא ןַא
 ןּב ךעלגעטינָאט* ?ןּפַאכ ּוצ ךימ סנקעטש ןּוא ןדרעווש טימ ,ןלוג ַא ןגעק
 טָאה ריא ןוא ,טנרעלעג ּבָאה ןּוא ׁשדקְמַה"תיֵּב ןיא ךייא טימ ןעוועג ךיא

 .ןרעװ םיוקמ ןפֹוא ַאזַא ףיוא ןוּומ ׁשֶדֹוקַה-יֵבתִּכ יד רעּבָא .ןעמּונעג טינ ךימ

 .ןענורטנַא ןענעז ןּוא טזָאלרַאפ עלַא םיא ןּבָאה יז ןּוא *
 ןגָארטעג טָאה סָאװ ,ןעגנַאגענכָאנ םיא זיא ןַאמרעגנּוי ַא רענייא ןּוא *

 רעּבָא* ;טּפַאכעג ייז ןּבָאה םיא ןּוא ,ּבַײל ןטעקַאנ ןרעּביא טנַאװעג טנוװַײל ַא

 .רעטעקַאנ ַא ןענּורטנַא זיא ןּוא ,טנַאװעג טנוװַײל סָאד ןוָאלעג טָאה רע
 ךיז ןּבָאה עס ןּוא ;לודָג-ןהֹּכ םּוצ טריפעגקעווַא ןַעּוׁשִי ןּבָאה יז ןּוא *

 ןוא** .םירפֹוט יד ןּוא ,םינָקז יד ןּוא ,םיִנֲהֹּכ-ישָאר עלַא טלמַאזרַאפ םיא ייּב

 ןיירַא ףיוה ןיא קינייװעניא זיּב ,ןטַײװרעד ןּופ ןעגנַאגעגכָאנ םיא יא סורטעּפ
 ךיז טָאה ןּוא ,רענידַאּב יד טימ טצעזעג ךיז טָאה רע ןּוא ;לודג ןהֹּכ םעד ןּופ

 ןירדָהֹנַס רעצנַאג רעד ןּוא םיִנֲהֹּכ-ישָאר יד ןּוא* .רעייפ םייּב טמערַאװעג

 .ןענופעג טינ ןּבָאה ןּוא ;ןטיײט ּוצ םיא ידּכ ,ןַעּושִי ןגעק תודָע טכוזעג ןּבָאה
 ןגָאזתודַע רעייז רעּבָא ,טגָאזועג תֹודָע שלַאפ םיא ןגעק ןּבָאה ְךַס ַא םירָאװ*
 טגײלעגּפָא ןּבָאה סָאװ ,ןענַאטשעגפיוא ןענעז עכעלטע ןּוא * .טמיטשעג טינ טָאה

 :ןגָאז טרעהעג םיא ןּבָאה רימ** :טגָאזעג ןּבָאה ןֹוא ,םיא ןגעק תֹודָע שלַאפ
 ןּוא ,טנעה טימ טכַאמענ זיא סָאװ ,לכיֵה ןקיזָאד םעד ןכַאמ בֹורָח לעװ ךיא

 טימ טכַאמעג טינ יא סָאװ ,ןרעדנַא ןַא ןעיוּבפיוא ךיא לעװ געט יירד ןיא

 ןוא? .טמיטשעג טינ ןגָאז-תודַע רעייז טָאה םעד ןיא וליפַא ןּוא* .טנעה ןייק
 :ןַעּשְי טגערפעג טָאה ןּוא ,ייז ןשיװצ ןענַאטשעגפױא זיא לודָנְרהֹּכ רעד
 ןגעק תודָע ןגָאז עקיזָאד יד סָאװ ,סָאד טניימ סָאװ ?טינרָאג טרעפטנע ּוד
 -ןהֹּכ רעד ןּוא .טרעפטנעעג טינרָאג טָאה ןּוא ,ןגיוושעג טָאה רע רעּבָא* ?ריד
 םעד ןּופ ןּז רעד ,ַחיִׁשָמ רעד ּוטסיּב :טגערפעג רעדיװ םיא טָאה לודִג
 םעד ריא טעװ ןעז ןוא ;ןיּב ךיא :טגָאועג טָאה ַעּוׁשְי ןּוא= ?ןטשטנעּבעג
 יד טימ ןעמּוק ןּוא ,הרובג רעד ןּופ טנַאה רעטכער רעד ייּב ןציו םָדָאְִּב
 ןוא ,םיִדָגּב ענייז ןטירעצ טָאה לודָגְוהֹּכ רעד ןּוא* .למיה ןּופ סנקלָאװ
 יד טרעהעג ריא טָאה טָא" ??ודֲע ךָאנ רימ ןפרַאד סָאװ ּוצ :טגָאזעג

 רע :טּפשמרַאפ עלַא םיא ןּבָאה יז ןּוא ?העָד רעיא זיא סָאװ ;גנורעטסעל
 םיא ןּוא ,ןעיײּפש םיא ףיוא ןעמונעג ןּבָאה עכעלטע ןּוא" .התיִמ-בייַח זיא
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 ןגָאז ןָאטעג ןּוא ,ןטסױפ יד טימ ןגָאלשעג םיא ןּוא ,םיִנָּפ סָאד טליהרַאפ
 .ּפעלק טימ טנגענַאּב םיא ןּבָאה רענידַאּב יד ןּוא !תואיִבנ גָאז :םיא ּוצ

 ןעגנַאגעגוצ ויא ,ףױה ןיא ןטנוא ןעװעג זיא סּורטעּפ תֹעַשּב ןּוא *

 ןסורטעּפ ןעזעג טָאה יז זַא ןּוא" ;לודָגןהֹּכ םעד ןּופ ןטסניד יד ןּופ ענייא
 ןעוועג ךיוא טסיּב ּוד :טגָאזעג ןּוא ,םיא ףיוא טקּוקעג יז טָאה ,ךיז ןעמערַאװ

 ,סייוו ךיא טינ :טגָאזעג ןּוא ,טנקיילעג טָאה רע רעּבָא* .ירצֹונַה ַעּוׁשִי טימ
 םעד ןיא ןעגנַאגעגסױרַא וזיא רע ןּוא .טסגָאז וד סָאװ ,ייטשרַאפ ךיא טינ
 ,ןעועג םיא טָאה טסניד יד ןּוא* .טַײרקעג טָאה ןָאה רעד ןּוא ,ףיוהרָאפ
 רע :יײּברעד ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,יד ּוצ ןגָאז ןּביױהעגנָא רעדיװ טָאה ןוא

 ַא ןיא ןּוא .טנקיילעג רעדיװ סע טָאה רע רעּבָא"י .ייז ןּופ רענייא ךיוא זיא
 ּוצ טגָאזעג רעדיװ ,ןענַאטשעג טרָאד ןענעז סָאװ ,יד ןּבָאה םּורַא עלייוו

 .רעליִלָג ַא טסיּב ּוד םירָאװ ;יײז ןּופ רענייא טסיּב ּוד ,רָאװרַאפ :ןסּורטעּפ
 םעד טינ ןעק ךיא :ןרעוװש ּוצ ןּוא ןטלעש ּוצ ךיז ןּבױהעגנָא טָאה רע ןּוא

 םּוצ טַײרקעג ןָאה רעד טָאה ףּכיֵּת ןּוא" .טדער ריא ןעמעוו ןּופ ןשטנעמ
 טָאה ַעּוׁשִי סָאװ ,טרָאװ סָאד טנָאמרעד ךיז טָאה סּורטעּפ ןּוא .לָאמ ןטייווצ

 יירד ךימ ּוטסעװ ,ןעַײרק לָאמ ייווצ טעװ ןָאה רעד רעדייא :טגָאזעג םיא ּוצ
 ךיז רע טָאה ,טנָאמרעד ןירעד ךיז טָאה רע זַא ןּוא .ןענעקיילרַאפ לָאמ

 .טנייוועצ
 ןּוא םינָקז יד טימ ,םיִנֲהֹּכישָאר יד ןּבָאה ירפ רעד ןיא ףֹּכיֵּת ןּוא

 יז ןּוא ,ןטלַאהעג הצֵע ןַא ךיז ןירדִהֹנַס רעצנַאג רעד ןּוא ,םירפֹוס וו
 טרעפטנעעגרעּביא םיא ןּוא טריפעגקעװַא םיא ןּבָאה ןּוא ,ןַעּוׁשִי ןדנּוּבעג ןּבָאה
 ןופ ךלַמ רעד ּוטסיּב :טגערפעג םיא טָאה סּוטַאליּפ ןּוא* .ןסוטַאליּפ ּוצ

 םיִנֲהֹּכײשָאר יד ןּוא* .סע טסגָאז ּוד :טרעפטנעעג םיא רע טָאה ?ןדִיי יד

 לָאמַאכָאנ םיא טָאה סּוטַאליּפ ןּוא* .ןכַאז ְךַס ַא ןיא טקידלּושַאּב םיא ןּבָאה
 רעּבָא* .ןפרַאװריפ ריד ןעּוט יז סָאװ עז ?טינרָאג טסרעפטנע ּוד :טגערפעג
 .טשודיִחעג ךיז טָאה סּוטַאליּפ זַא ,ױזַא ,טרעפטנעעג טינרָאג ירעמ טָאה ַעּוׁשִי

 ןעמעװ ,םענעגנַאפעג ַא ןוָאלַײרפ ייז רע טגעלפ בֹוט-םֹוי ףיוא ןּוא *
 ןסייהעג טָאה סָאװ ,רענייא ןעוװעג זיא ָאד ןוא" .טלָאװעג רָאנ ןּבָאה יז

 ַא ןעגנַאגַאּב ןענעז סָאװ ,םידרֹומ טימ ןעגנַאפעג ןעוועג ויא סָאװ ,אָּבַא-רַּב
 טָאה ןּוא ןעגנַאגעגפױרַא זיא ןֹומַה רעד ןּוא* .דנַאטשפױא םעד תעּב החיִצר
 רַאפ טניואװעג ןעװעג זיא רע יװ ןָאט לָאז רע זַא ,ןטעּב ןעמּונעג םיא
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 ךיא וַא ,ריא טליװ :טרעפטנעעג ייז טָאה סּוטַאליּפ ןוא" .ןָאט ּוצ יז
 ,טנעקרעד טָאה רע םירָאװ-* ?ןדִיי יד ןּופ ךלֵמ םעד ןעַײרּפַאּב ךייא לָאז

 יד רעּבָאיי .האֹנָק ּבילוצ טרעפטנעעגרעּביא םיא ןּבָאה םיִנֲהֹּכ-ישָאר יד זַא
 טשרעּביל ייז לָאז רע ןַא ,ןֹומַה םעד טציירעגפיוא ןּבָאה םביִנַהֹּכישָאר
 ןוא :טגָאזעג יז ּוצ לָאמַאכָאנ טָאה סּוטַאליּפ ןּוא = .ןאָּבַא-רַּב ןעײרפַאּב
 ןּבָאה * ?ןדִיי יד ןּופ ךלֶמ :טפּור ריא ןעמעוו ,םיא טימ ןָאט ךיא לָאז סָאװ
 :טגָאזעג יז ּוצ טָאה סּוטַאליּפ ןּוא:* .םיא קיציירק :ןגירשעגסיוא רעדיװ יז

 רעקרַאטש ךָאנ ןּבָאה ייז רעּבָא ?ןָאטעג רע טָאה סטכעלש רעסָאװ ,סָאװרַאפ
 ןָאט ּבילוצ טלָאװעג טָאה סּוטַאליּפ יװ יװַא ןּוא .םיא קיציײרק :ןגירשעג

 טוָאלעג רע טָאה ןַעּושִי ןּוא ,ןאָּבַא-רַּב טיײרפַאּב ייז רע טָאה ,ןֹומַה םעד

 .ןרעװ ּוצ טקיצײרקעג טרעפטנעעגרעּביא םיא ןּוא ,ןסַײמש
 ןופ ןירַא ףיוה םעד ןיא טריפעגקעװַא םיא ןּבָאה רענלעז יד ןּוא !*

 ןּבָאה ייז ןּוא * .לִיַח עצנַאג סָאד ןפורעגפיונּוצ ןּבָאה ןּוא ,טּפשִמַה-תיֵּב םעד
 ןופ ןיורק ַא ןטכָאלפעגסױא ןּבָאה ןּוא לטנַאמ רוּפרּוּפ ַא ןָאטעגנָא םיא

 :ןסירגַאּב ןעמּונעג םיא ןּבָאה ייז ןּוא * .ןָאטעגנָא םיא יז ןּבָאה ןּוא ,רענרעד
 טימ ּפָאק ןרעּביא ןגָאלשעג םיא ןּבָאה יז ןּוא * !ןדִיי יד ןּופ ךלִמ ,םולָש

 ךיז ןּבָאה ןּוא ,םיִערֹוּכ ןלַאפעג ןענעז ןּוא ,םיא ףיוא ןגיּפשעג ןּוא ,טּור ַא
 ןּבָאה ,טעּפשעגּפָא םיא ןופ ןּבָאה ייז יװ םעדכָאנ ןּוא" .םיא ּוצ טקּוּבעג
 ענייז ןָאטעגנָא םיא ןּוא ,לטנַאמ רּוּפרוּפ םעד ןעמּונענּפָארַא םיא ןּופ יז

 .ןרעװ ּוצ טקיציײרקעג טריפעגסיורַא םיא ןּבָאה ייז ןּוא .םיׁשּוּבלַמ
 ,ינירוק ןּופ ןֹועמִש ,רעײגַײּברַאפ ַא םענייא ןעגנואווצעג ןּבָאה ייז ןּוא

 ּוצ ,סּופּור ןּוא רדִנֵסּכְלַא ןּופ רעטָאפ םעד ,דלעפ ןּופ ןעמוקעג ויא סָאװ

 טָאה סָאװ ,ץַאלּפ ַא ּוצ טכַארּבעג םיא ןּבָאה יז ןּוא .בָלצ ןייז ןגָארט
 םיא ןּבָאה יז ןוא* .ץַאלּפךּברַאש רעד :טסייה סָאד ,אָּתלֶגלִג ןסייהעג
 ןוא? .ןעמּונעג טינ םיא טָאה רע רעּבָא ;ערימ טימ טשימעג ןייוו ןּבעגעג
 ,םישּוּבלַמ ענייז טלייטעצ ךיז ןשיווצ ןּבָאה ןּוא ,טקיצײרקעג םיא ןּבָאה יז

 ןעװעג זיא סע ןּוא* .ןעמענ לָאז רעדעי סָאװ ,ייז ףיוא לרֹוג קידנפרַאװ
 טפירשפיוא רעד ףיוא ןּוא* .טקיציײרקעג םיא ןּבָאה יז תעּב ,העָש עטירד יד
 ןוא? .ןדִיי יד ןּופ ךלַמ רעד :ןּבירשעג ןעוועג זיא גנוקידלּושַאּב ןייז ןּופ

 ,רעטכער ןייז ּוצ םענייא ,םיִנָלוַג ייווצ טקיצײרקעג יי ןּבָאה םיא טימ ןעמַאזּוצ
 ,קוסָּפ רעד ןרָאװעג םיּוקמ ויא סע ןּוא** .טנַאה רעקניל ןייז ּוצ םענייא ןּוא
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 יד ןוא? .ארעכערּברַאפ טימ ןרָאװעג טנכעררַאפ זיא רע :טגָאז סָאװ

 ,ּפעק ערעייז טימ טלקָאשעג ןּבָאה ןּוא ,טרעטסעלעג םיא ןּבָאה רעײגַײּברַאפ

 ןעיוּבפיוא םיא טסּוט ןּוא ,לכיֵה םעד טסרעטשעצ סָאװ ,ּוד ,ָא :טגָאזעג ןּוא

 ןוא* .בָלֹצ םעד ןּופ ּפָארַא םּוק ןּוא ,ליצַמ ןײלַא ךיד ייז** ,געט יירד ןיא
 ןוא ,טעּפשעגּפָא םיא ןּופ םירפֹוס יד טימ םיִנַהֹּכישָאר יד ךיוא ןּבָאה יװַא

 .ןייז ליצַמ טינ רע ןָאק ןײלַא ךיז ,ןעװעג ליִּצַמ רע טָאה ערעדנַא :טגָאזעג

 ןעמוקּפָארַא טציא רע לָאז !רע זיא לאָרׂשְי ןופ ךלַמ רעד ,ַחיִׁשָמ רעד **
 טימ ןענעז סָאװ ,יד ךיוא ןּוא .ןּביױלג ןּוא ןעז ןלָאז רימ זַא ,םָלצ םעד ןּופ

 .ןעוועג הִזַבמ םיא ןּבָאה ,ןרָאװעג טקיציײרקעג םיא
 שינרעטצניפ ַא ןרָאװעג זיא ,העָש עטסקעז יד ןעמּוקעג זיא סע תֶעּב ןּוא *

 רעטניינ רעד ןיא ןּוא** .הֹעָש רעטניינ רעד זיּב ,דנַאל ןצנַאג םעד רעּביא

 סָאװ ?יִנָּתְקַבְׁש הָמָל ,יִהָלֲא ,יִהָלֲא :לֹוק ךיוה ַא טימ ןגירשעג ַעּוׁשִי טָאה הֹעָש
 עכעלטע ןּוא * ?ןזָאלרַאפ ךימ וטסָאה סָאװרַאפ ,טָאג ןיימ ,טָאג ןיימ :טַײטַאּב

 :טגָאזעג ןּבָאה ,טרעהעג סע ןּבָאה ןּוא ,ןענַאטשעג ייּברעד ןענעז סָאװ ,יד ןּופ
 ַא טליפעגנָא טָאה ןּוא ,ןפָאלעג ויא רענייא ןּוא* .ןּוהָיְלֲא טפּור רע ,עז

 םיא ןּוא ,ןקעטש ַא ףױא ןָאטעגפױרַא םיא טָאה ןּוא ,קיסע טימ סָאװש
 טעװ ּוהָיְלֲא ּוצ ,ןעז רימָאל ,רָאנ טזָאל :טגָאועג ןּוא ,ןעקנידט ּוצ ןּבעגעג

 ןּוא ,לֹק ךױה ַא טזָאלעגסױרַא טָאה ַעּוׁשי ןּוא* .ןעמענּפָארַא םיא ןעמּוק
 ןסירעצ ויא לכיֵה םעד ןּופ תֶכֹורָּפ סָאד ןּוא * .הֹמָׁשנ יד טכיוהעגסיוא טָאה
 זיא סָאװ ,ןַאמטּפױה רעד זַא ןּוא * .ּפָארַא זיּב ןּביוא ןּופ ,ןעייווצ ןיא ןרָאװעג
 ,המָׂשנ יד טכיוהעגסיוא טָאה רע זַא ,ןעועג טָאה ,םיא רעּביאנגעק ןענַאטשעג

 !םיִהלֲאְוִּב רעד ןעוועג תֹמָאּב ויא שטנעמ רעקיזָאד רעד :טגָאזעג רע טָאה
 ןופ טקוקעגוצ ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןעיורפ ןעוועג ךיוא ןענעז טרָאד ןּוא

 בקעי ןּופ רעטומ יד םִירִמ ןּוא ,הָלָדגַמ ןופ םִירְמ יז ןשיװצ ;סנטַײװ רעד
 רע תעּב ,ןעגנַאגעגכָאנ םיא ןענעז סָאװ ,תימֹולש ןּוא ,יסֹוי ןופ ןּוא ,ןטקַה
 ,ןעיורפ ערעדנַא ְךַס ַא ךיוא ןּוא ;טנידַאּב םיא ןּבָאה ןּוא ,לילָג ןיא ןעוועג זיא
 .םִיַלָשּורי ןייק ןעוװעג לֵגָר"הלֹוע םיא טימ ןּבָאה סָאװ

 גָאט רעד ןעוועג זיא סע לייוו ןּוא ,טנוװָא ןרָאװעג ןיוש זיא סע זַא ןּוא
 רעבּוׁשָח ַא ,םִיַתָמָר ןּופ ףסֹוי טָאה * ,תֹּבַש-בֶרֶע ,טסייה סָאד ,גנוטיײרּבּוצ ןּופ
 ךיז ,טָאג ןּופ תֹוכלַמ םעד ףיוא טרַאװעג ךיוא ןײלַא טָאה סָאװ ,ץעֹוי-לעַּב

 .12 ,גנ הילׂשי א
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 םעד ןטעּבעג טָאה ןּוא ,ןסּוטַאליּפ ּוצ ןעגנַאגעגנַײרַא זיא ןּוא חֹוּכ ַא ןָאטעגנָא
 ,טיוט ןיוש זיא רע סָאװ ,טשודיִחעג ךיז טָאה סּוטַאליּפ ןּוא * .ןַעּוׁשִי ןּופ ףּוג

 רע יצ ,טגערפעג םיא טָאה ןּוא ,ןַאמטּפױה םעד ןפור טזָאלעג טָאה רע ןּוא
 ,ןַאמטּפױה םעד ןּופ ןרָאװעג רָאװעג סָאד זיא רע זַא ןּוא* .טיוט גנַאל ןיוש זיא
 עטנװַײל טפיוקעג טָאה רע ןּוא * .ןפסוי רַאפ ףּוג םעד טקיליװַאּב רע טָאה
 ,םיכיִרֹכַּת יד ןיא טלקיװעגנַײא ןּוא ןעמונענּפָארַא םיא טָאה ןּוא ,םיכיִרכַּת

 ;ןולעפ ַא ןיא טקַאהעגסוא ןעוועג זיא סָאװ ,רבֵק ַא ןיא טגײלעגנַײרַא םיא ןּוא
 ןּופ םִירֵמ ןוא* .רבק ןּופ ריט רעד ּוצ ןייטש ַא טלקַײקעגּוצ טָאה רע ןּוא
 םיא טָאה עמ ּואוו ,ןעועג ןּבָאה ,ןיסֹוי ןּופ רעטּומ יד ,םִירִמ ןּוא ,הדָלָדגַמ

 .טגיילעג
 יד ,םִירָמ ןּוא ,הָלָדְגַמ ןּופ םִירְמ ןּבָאה ,רעּבירַא זיא תֹּבַש רעד זַא ןּוא וי

 ןענעק ןלָאז ייז ידּכ ,םימָׂשּב טפיוקעג ,תימֹולש ןּוא ןבקעי ןּופ רעטּומ

 ,ךָאװ רעד ןּופ גָאט ןטשרע םעד ןּופ ןעניגַאּב ןוא" .ןּבלַאז םיא ןּוא ןעמּוק

 ןּבָאה ייז ןּוא* .ןעגנַאגעגפיוא זיא ןּוז יד תעּב ,רבק םּוצ ןעמוקעג ייז ןענעז
 ןייטש םעד ןעלקַײקקעװַא זדנּוא טעװ רעװ :טגָאזעג רערעדנַא רעד ּוצ ענייא
 ,ןגױא ערעייז ןּביױהעגפיוא ןּבָאה יז תעּב ןּוא* ?רֹבֵק ןּופ ריט רעד רַאפ

 ןעװעג ויא רע םַגַה ,טלקַײקענקעװַא זיא ןייטש רעד זַא ,ןעזעג יז ןּבָאה
 יז ןֵּבָאה ,רבק םעד ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא ןענעז ייז ןַא ןּוא* .סיורג רעייז

 סייו ַא ןיא טדיילקעגנָא ,טייז רעטכער רעד ייּב ןציז ןַאמנגנוי ַא ןעזעג
 :טגָאזעג יז ּוצ טָאה רע רעּבָא" .ןקָארשרעד ךיז ןּבָאה ייז ןּוא ;טנַאװעג
 .ןרָאװעג טקיציײרקעג זיא סָאװ ,תָרָצנ ןּופ ַעּוׁשִי טכוז ריא ;טינ ךייא טקערש

 םיא ןּבָאה ייז ּואוו ,טרָא סָאד טעז ;ָאטינ ָאד זיא רע ,ןענַאטשעגּפױא זיא רע
 טייג רֶע ןַא ,ןסּורטעּפ ןּוא םידימלַּמ ענייז טגָאז ןּוא ,טייג רעּבָא" .טגיילעג
 .טגָאזעג ךייא טָאה רע יװ ,ןעו םיא ריא טעװ טרָאד ;לילָג ןייק סיֹורָאפ ךייא
 םירָאװ ;רבק ןופ ןפיול ןעמונעג ןּבָאה ןּוא ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז ייז ןּוא *
 םענייק יז ןּבָאה ארֹומ ןּופ ןוא ;ןלַאּפַאּב יז זיא דֹחַּפ ַא ןּוא שינרעטיצ ַא

 .טלייצרעד טינרָאג
 ןופ גָאט ןטשרע םעד ףיוא ןעניגַאּב ןענַאטשעגּפױא זיא רע ןַא ןּוא'

 רע ןעמעוו ןּופ ,הָלָדגַמ ןּופ םִירִמ ּוצ ןזיװַאּב םדֹוק ךיז רע טָאה ,ךָאװ רעד
 טָאה ןּוא ןעגנַאגעג יא יז ןּואי .רעטסיײג עוייּב ןּביז ןּבירטעגסױרַא טָאה
 טלבָארַאפ ןּבָאה סָאװ ןּוא ,ןעוװעג םיא טימ ןענעז סָאװ ,יד ּוצ טלייצרעד סע
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 ןּופ זיא רע וַא ןּוא ,טּבעל רע זַא ,טרעהעג ןּבָאה יז םַגַה ןּוא!! .טנייװעג

 .טּבױלגעג טינ סע ייז ןּבָאה ,ןרָאװעג ןעזעג ריא
 ןופ ייווצ ּוצ טלַאטשעג רעדנַא ןַא ןיא ןזיװַאּב ךיו רע טָאה טעדכָאנ*

 ןוא ןעגנַאגעג ןענעז יז ןּוא!* .ןירַא דלעפ ןיא ןעגנַאגעג ןענעז יז תעּב ,ייז

 .טּביױלגעג טינ יז ןּבָאה ייז ךיוא ןּוא ;עקירעּביא יד ּוצ טלייצרעד סע ןּבָאה
 ןענעז יז תעּב ,אפוג ףלע יד ּוצ ןויװַאּב ךיז רע טָאה ךָאנרעד ןּוא **

 ןּוא טייקיּבױלגמּוא רעייז ןטלַאהעגריפ ייז טָאה רע ןּוא ;שיט םייּב ןסעועג
 םיא ןּבָאה סָאװ ,יד טּבױלגעג טינ ןּבָאה ייז םירָאװ ,ןצרַאה ןּופ טײקטרַאה

 :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה רע ןּוא* .ןענַאטשעגּפױא זיא רע יװ םעדכָאנ ןעזעג
 רעצנַאג רעד ּוצ הדרוׂשּב יד ןָא טגָאז ןּוא ,טלעװ רעצנַאג רעד ןיא טייג
 רעד ;ןרעװ לוציִנ טעװ ,טלבֹוטעג טרעוו ןּוא טּביױלג סָאװ ,רעד ** .גנּופַאשַאּב

 םיִנָמיִס עקיזָאד יד ןּוא " .ןרעװ טּפשִמרַאפ טעװ ,טינ טּבױלג סָאװ ,רעּבָא

 עזייּב ןּבַײרטסױרַא יז ןלעװ ןעמָאנ ןיימ ןיא :ןּבױלג סָאװ ,יד ןטײלגַאּב ןלעװ

 ,ןעגנַאלש ןּבייהפיוא ןלעװ ייז-* ;תונֹשל עיינ טימ ןדער ןלעװ ייז ;רעטסײג
 ןלעװ ייז ;ןטַאש טינ יז סע טעװ ,תֶוְמַה םַס ןעקנירט ןלעװ ייז ּבױא ןּוא

 .טנוזעג ןרעװ ןלעװ ייז ןּוא ,עקנַארק ףיוא טנעה ערעייז ןגײלפױרַא
 רע זיא ,טדערעג יײז ּוצ טָאה ַעּושִי רַאה רעד יװ םעדכָאנ ןּוא *

 רעד ּוצ טצעועגרעדינַא ךיז טָאה ןּוא ,ןירַא למיה ןיא ןרָאװעג ןעמּונעגפױרַא

 םּוטעמּוא ןּבָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז יז ןּוא* .טָאג ןּופ טנַאה רעטכער
 טקיטעטשַאּב טָאה ןּוא ,יײז טימ טקריװעג טָאה רַאה רעד ןּוא ,טנשרַדעג

 .ןֵמָא .טײלנַאּב יז ןּבָאה סָאװ ,סנכייצ יד ךרּוד טרָאװ סָאד
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 ּוצ ןעמונעגרעטנוא ךיז ןּבָאה ְךַס ַא יװ יװַא

 ,ןשינעעשעג ענעי ןּופ עטכישעג יד ןּבַײרשַאּב ֹא

 יװ טקנוּפ" ,טּבױלגַאּב ודנוא ןשיװצ ןענעז סָאװ
 ,יד ןּופ ןרָאװעג טרעפטנעעגרעּביא זדנּוא ןענעז יז
 ןּוא תודע-ןגיוא ןעוועג ןָא ּביײהנָא ןּופ ןענעז סָאװ
 ךיױא סע ךיא ּבָאה* ,טרָאװ םעד ןּופ רענידַאּב

 ןּופ ּבָאה ךיא יװ םעדכָאנ ,טכער רַאפ ןטלַאהעג

 ןּביירש ּוצ ,טשרָאפעגכָאנ יונעג גנידצלַא ןָא ּבײהנָא
 ידּכ* ,סוליּפָאעט רעטסלדייא ָא ,ריד רדֵס ַא ןיא

 סָאװ ןיא ,םעד ןּופ תֹמָא םעד ןסיװ טסלָאז ּוד
 .ןרָאװעג טנרעלעג טסיּב ּוד

 םעד ,ןסודרּוה ןּופ געט יד ןיא ןעוועג זיא סע*
 ,הָירַכז ןעמָאנ ןטימ ןהֹּכ ַא רענייא ,הדּוהי ןּופ ךֹלֵמ

 טַאהעג טָאה רע ןּוא ;הָיְבַא ןופ רמשִמ םעד ןּופ
 טָאה סָאװ ,ןרהַא ןּופ רעטכעט יד ןּופ ּבייװ ַא
 -טכער ןעוועג ןענעז עדייּב ןּוא" .עבָשילא ןסייהעג

 ךעלרע ןעגנַאגעג ןענעז ןּוא ,טָאג רַאפ קיטרַאפ
 יז רעּבָאז .טָאג ןּופ םיקוח ןּוא תווצִמ עלַא ןיא

 זיא עבָשילָא םירָאװ ,דניק ןייק טַאהעג טינ ןּבָאה
 ןיש ןעוועג ןענעז עדייּב ןּוא ,הרָקַע ןַא ןעוועג
 .טנרָאַאּב טּוג

 טריפעגסיוא טָאה רע תעּב ,ןעוועג זיא סע ןּוא*
 1 וו 2 יין || , 4
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 ןּופ גהנמ םעד טול" ,רמשִמ ןייז ןופ רדֵס םעד ןיא טָאג רַאפ הדֹובַע יד
 ןוא טָאג ןופ לכיֵה םעד ןיא ןײגוצנַײרַא לרֹוג ןייז ןעוועג ויא ,הנּוהּכ רעד

 ןעוועג לֵלַּפתִמ טָאה קלָאפ םעד ןּופ הדָע עצנַאג יד ןּוא:? .תֶרֹוטק ןרעכייר
 ךיז טָאה טָאג ןופ ְךאלַמ ַא טשרע'* .תרָרֹוטק ןּופ הֹעֶש רעד ןיא ןסיורד
 םעד ןּופ טיז רעטכער רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,םיא ּוצ ןויװַאּב

 ,ןקָארשרעד ךיז רע טָאה ,ןעורעד םיא טָאה הָירַכז זַא ןּוא = .ַחיִּבוִמ-תֶרֹוטק
 םיא ּוצ טָאה ְךאלַמ רעד רעּבָא* .םיא ףױא ןלַאפעג זיא דחַּפ ַא ןּוא
 טרעהרעד ויא הֹליִפּת ןייד םירָאװ ;הָירַכְז ,ארֹומ ןייק טינ ּבָאה :טגָאזעג
 טסלָאז ּוד ןּוא ,ןוז ַא ןרעּבעג ריד טעװ עבָשילַא ּבייו ןייד ןּוא ,ןרָאװעג

 | .ןְנֲחֹי ןעמָאנ ןייז ןפּור
 ןעיירפ ךיז ןלעװ ְךַס ַא ןּוא ;ןּבָאה םיא ןּופ ּוטסעװ תֹחַנ ןּוא דיירפ :!

 ןּוא ןייוו ןּוא ,טָאג רַאפ סיורג ןייז טעװ רע טירָאװ:* .טרונעג ןייז רעּביא

 םעד טימ לּופ ןייז טעװ רע ןּוא ;ןעקנירט טינ רע טעװ קנַארטעג ןקרַאטש

 רעדניק יד ןּופ ְךַס ַא ןּוא:* .טכַארט סרעטּומ ןייז ןּופ ךיילג ,ׁשֶדֹוקַה-ַחּור
 ןיג טעװ רע ןּוא" .רַאה רעייז ,טָאג ּוצ ןרעקמּוא רע טעװ לאָרׂשִי ןּופ
 ןופ רעצרעה יד ןרעקּוצמוא ,ןּוהָיְלֲא ןּופ הרּובג ןּוא טסייג םעד ןיא םיא רַאפ

 טייקידנעטשרַאפ רעד ּוצ עקינעּפשרעדיװ יד ןּוא ,רעדניק יד ּוצ סרעטָאפ יד

 .טָאג רַאפ קלָאפ טיירגעגוצ ַא ןלעטשּוצפיוא ידּכ ,םיִקידַצ יד ןּופ
 סָאד ךיא לעװ יװַא יװ :ךאלַמ םעד ּוצ טגָאועג טָאה הָירַכז ןּוא :*

 ןוא .טנרָאיַאּב טּוג ּבײװ ןיימ ןּוא ,ןקָז ַא ןיּב ךיא םירָאװ ?ןענעקרעד
 סָאװ ,לֵאיַרבַג ןיּב ךיא :טגָאועג םיא ּוצ ןּוא ,טרעפטנעעג טָאה ךאלַמ רעד

 ּוצ ןוא ,ריד ּוצ ןדער ּוצ ןרָאװעג טקישעג ןיִּב ךיא ןּוא ,טָאג רַאפ טייטש

 ןענעק טינ ןּוא םּוטש ןייז וטסעװ טָא ןּוא* .הרוׂשּב עקיזָאד יד ריד ןעגנערּב
 טּביולגעג טינ טסָאה ּוד םירָאװ ,ןעשעג טעװ סָאד ןעוו ,גָאט םעד זיּב ,ןדער
 קלָאפ סָאד ןּוא6 .טייצ רעיז ןיא ןרעװ םיױקמ ןלעװ סָאװ ,דייר עניימ
 טמַאז רע סָאװ ,טשודיִחעג ךיז ןּבָאה ייז ןּוא ,ןהָירַכו ףיוא טרַאװעג טָאה
 טנעקעג טינ רע טָאה ,ןעמוקעגסױרַא יא רע זַא ןּוא= .לכיֵה םעד ןיא ךיז

 גנואעז ַא ןעועג טָאה רע זַא ,ןעוועג רעַשמ ךיז ןּבָאה יז ןּוא ;ײז וצ ןדער
 ןּבילּברַאפ זיא ןּוא ,ייז ּוצ סנכייצ טכַאמעג טָאה רע ןּוא ;לכיֵה םעד ןיא
 ,טקידנעעג ךיז ןּבָאה הדֹובע ןייז ןּופ געט יד זַא ,ןעוועג זיא סע ןּוא** .םּוטש

 .םיהַא טרעקעגמּוא ךיז רע טָאה
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 ,ןגָארט ןיא ןעגנַאגרַאפ ּבייוו ןייז עבָשילָא זיא געט עקיזָאד יד ךָאנ ןּוא

 טָאג טָאה יױזַא :טגָאועג טָאה ןּוא ,םיִׁשָדֲח ףניפ ןגרָאּברַאפ ךיז טָאה יז ןּוא

 ןעמענוצקעװַא ,טקוקעג רימ ףיוא טָאה רע תעּב ,געט יד ןיא רימ ּוצ ןָאטעג
 .ןשטנעמ ןשיװצ ןופ הֹּפרַח ןיימ

 ןרָאװעג טקישעג לֵאיִרבַנ ךאלַמ רעד זיא שדֹוח ןטסקעז םעד ןיא ןּוא *
 ,יורפגנּוי ַא ּוצ? ,תֶרֶצִנ ןסייהעג טָאה סָאװ ,לילָג ןופ טָאטש ַא ןיא טָאג ןּופ
 ןּוא ;דִוָד-תיֵּב ןּופ ,ףסֹוי ןעמָאנ ןטימ ןַאמ ַא ּוצ טסַנקרַאפ ןעוועג זיא סָאװ

 ןּוא ,ןעמּוקעגנַײרַא ריא ּוצ זיא רע ןוא* .םִירְמ ןסייהעג טָאה יורפגנּוי יד
 יז רעּבָא* .ריד טימ זיא טָאג ,עקילעוטַײל ּוד ,ריד םולָש :טגָאזעג טָאה
 ,טכַארטעג ךיז ייּב טָאה ןּוא ,טרָאװ םעד רעּביא ןקָארשרעד רעייז ךיז טָאה
 :טגָאועג ריא ּוצ טָאה ךאלַמ רעד ןּוא*" ?ןייז סָאד ןָאק סּורג ןיִמ רעסָאװ

 ןוא .טָאג ייּב ןֶח ןענופעג טסָאה ּוד םירָאװ ,םִירִמ ,ארֹומ ןייק טינ ּבָאה
 ןייז ןפּור טסלָאז ּוד ןּוא ,ןּוז ַא ןרעּבעג ןּוא ,ןרעװ תֶרֶּבּועמ טסעוװ ּוד ,עז

 ןּופ ןז רעד ןרעװ ןפורעג טעװ ןּוא ,סיורג ןייז טעװ רע* .ֵַעּושִי ןעמָאנ

 ןייז ןּופ ןָארט םעד ןּבעג םיא טעװ ,רַאה רעד ,טָאג ןּוא ;ןטשרעּבײא םעד
 ;קיּבײא ףיוא בעי ןּופ זיוה םעד רעּביא ןגיניק טעװ רע ןּוא* ;דִוָד רעטָאפ

 .ףֹוט ןייק ןייז טינ טעװ הכּולמ ןייז ּוצ ןּוא
 ךיא זַא ,ןייז סָאד טעװ יװַאיװ :ךאלַמ םּוצ טגָאזעג טָאה םִירִמ ןּוא *!

 שֶדֹוקַה-ַחּור רעד :טגָאועג ריא ּוצ טָאה ְךאלַמ רעד ןּוא* ?ןַאמ ןייק טינ ןעק
 ךיד טעװ ןטשרעּבײא םעד ןופ טפַארק יד ןּוא ,ריד ףיוא ןעמּוק טעװ

 ןרעװ ןפּורעגנָא ,ןריוּבעג טרעװ סָאװ ,סָאד ךיוא טעװ רעּבירעד ;ןקעדַאּב

 יא יז ךױא ,הבֹורק ןייד עבָשילֶא ,עז ןּוא"* .םיִהֹלֲאְדִּב רעד ,קילײה
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 שדֹוח רעטסקעז רעד זיא סָאד ןּוא ;רעטלע ריא ףיוא ןּוז ַא טימ קידנגָארט
 ךַאז ןייק ויא טָאג ייּב םירָאװ* .הרָקַע ןרָאװעג ןפורעג זיא סָאװ ,ריא ייּב
 ןופ טסניד יד ,ךיא ןיּב טֶא :טגָאועג טָאה םִירִמ ןּוא* .ךעלנעממּוא טינ
 ריא ןּופ זיא ְךאלַמ רעד ןּוא .טרָאװ ןייד טול ןעשעג רימ טימ לָאז ;טָאג
 .ןעגנַאגעגקעװַא

 ןעגנַאגעג דניוושעג זיא ןּוא ,געט ענעי ןיא ןענַאטשעגפיוא זיא םִירָמ ןּוא *'
 ןעגנַאגעגנַײרַא זיא יז ןּוא ? ;הדּוהי ןיא טָאטש ַא ּוצ ,דנַאל ןקיגרַאּב םעד ןיא
 יא סע ןּוא* .ןעבָשילֶא טסירגַאּב טָאה ןּוא ,ןהדָירַכז ןּופ זיוה םעד ןיא
 דניק סָאד זיא ,ןעמִירִמ ןּופ גנוסירג יד טרעהעג טָאה עבָשילָא תעּב ,ןעוועג
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 -ַחּור םעד טימ לּופ ןרָאװעג זיא עבָשילָא ןּוא ;ּבַײל ריא ןיא ןעגנּורּפשעג

 ןוא ,ירשעג ךױה ַא טימ ??ֹוק ריא ןּביױהעגפיוא טָאה יז ןּוא = ;שֶדֹוקַה
 טכּורפ יד ןיא טשטנעּבעג ןּוא ,רעּבײװ ןשיװצ ּוטסיּב טשטנעּבעג :טגָאזעג

 ןופ רעטּומ יד זַא ,טרעשַאּב רימ סָאד ויא סָאװרַאפ ןּוא * !ּבַײל ןייד ןּופ
 ןייד ןופ לֹוק סָאד רָאנ יװ ,עז םירָאװ* ?רימ ּוצ ןעמּוק לָאז רַאה ןיימ
 ןופ ןעגנּורּפשעג דניק סָאד זיא ,ןרעױא עניימ טכיירגרעד טָאה גנוסירגַאּב

 םירָאװ ,טּבױלגעג טָאה סָאװ ,יז זיא טשטנעּבעג ןּוא * .ּבַײל ןיימ ןיא החמִׂש

 .טָאג ןּופ ןרָאװעג טדערעג ריא ּוצ זיא סָאװ ,סָאד ןרעװ םיוקמ טעװ עס
 :טגָאזעג טָאה םִירְמ ןּוא *

 ,טָאג ןכייהרעד טּוט שפָנ ןיימ
 ,לֵאֹוג ןיימ ,טָאג ןיא טסייג ןיימ ךיז טיירפ עס ןּוא 5
 ,טסניד ןייז ןּופ טייקירעדינ רעד ףיוא טקּוקעג טָאה רע םירָאװ *

 .עטשטנעּבעג ןפּור תורֹוד עלַא ךימ ןלעװ ןָא טציא ןּופ ,עז םירָאװ
 ;ןָאטעג רימ ןָא רעקיטכעמ רעד טָאה ןכַאז עסיורג לייוו*

 .ןעמָאנ ןייז זיא קילײה ןּוא

 תורֹוד-רֹוד ףיוא זיא טײקיצרַאהמערַאּב ןייז ןּוא *

 .םיא רַאפ ךיז ןטכרָאפ סָאװ ,יד ּוצ
 ,םערָא ןייז טימ תורּובג ןויוועג טָאה רע *

 ,ץרַאה רעייז ןּופ תובָׁשחַמ יד ןיא עקידרעּפָאה יד טײרּפשעצ ןּוא
 ,ןענָארט ערעייז ןּופ עקיטכעמ יד ןפרָאװעגּפָארַא טָאה רע

 .דנַאטש ןקירעדינ ןּופ יד ןּביױהרעד טָאה ןּוא
 ,סטּוג טימ טליפעגנָא רע טָאה עקירעגנּוה יד *

 .קידיל טקישעגקעװַא רע טָאה עכייר יד ןּוא
 ,לאָרׂשְִי טכענק ןייז רע טָאה ןפלָאהעג **

 ,טײקיצרַאהמערַאּב ןייז ןענָאמרעד ןָאטעג ךיז ןּוא
 ,תובָא ערעזדנוא ּוצ טדערעג טָאה רע יװ*

 .קיּבייא ףיוא ןעמָאז ןייז וצ ןּוא םהָרֹבַא ּוצ
 ךיז טָאה ןּוא ,םביׁשָדַח יירד םּורַא ריא טימ ןּבילּבעג זיא םִירְמ ןּוא *

 .םיהַא טרעקעגמּוא
 ןרעװ ןגעלעג לָאז יז ןַא ,לופ ןרָאװעג ויא טייצ סעבָשילָא ןּוא *

 ,טרעהעג ןּבָאה םיבֹורק ןּוא םינָכש עריא ןּוא** .ןּוז ַא ןריוּבעג טָאה יז ןּוא
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 טימ טיירפעג ךיז ןּבָאה ייז ןּוא ,דֶסֶח סיורג ןָאטעג ריא טימ טָאה טָאג זַא
 סָאד ןייז לַמ ןעמּוקעג ןעמ זיא ,גָאט ןטכַא ןפיוא ןעוועג זיא סע ןּוא ? .ריא
 סרעטָאפ ןייז ךָאנ ,הָירַכז ןּבעג ןעמָאנ ַא טלָאװעג םיא ןּבָאה יז ןּוא ;דניק
 ןעמ לָאז ןֶנָחֹי טרעיינ ,ןיינ :ןפורעגּפָא ךיז טָאה רעטּומ ןייז ןּוא ? .ןעמָאנ

 ;רחָּפשִמ ןייד ןּופ טינ רענייק :טגָאזעג ריא ּוצ ןּבָאה יז ןּוא* .ןפור םיא

 טָאה רע יװ ,רעטָאפ ןייז ּוצ סנכייצ טכַאמעג ןּבָאה ייז ןּוא * .ױזַא טסייה

 טָאה ןּוא ,לװָאט-ּבַײרש ַא טגנַאלרַאפ טָאה רע ןּוא* ,ןפּור ּוצ םיא הֹעְדּב
 .טשודיִחעג עלַא ךיז ןּבָאה ייז ןּוא .ןֶנָחֹי ויא ןעמָאנ ןייז :ןּבירשעגפיוא

 טָאה רע ןּוא ,טכַאמעגפיוא לָאמַאטימ ךיז ןּבָאה גנוצ ןייז ןּוא ליומ ןייז ןּוא **
 ערעייז עלַא ףיוא ןלַאפעג זיא דחַּפ ַא ןּוא** .טָאג ןּבױל ןּוא ןדער ןעמונעג

 יד ןגעװ טדערעג ןעמ טָאה הדּוהי ןּופ דנַאל-גרַאּב ןצנַאג ןיא ןּוא ;םינָכש
 ןעמונעג ךיז סע ןּבָאה ,טרעהעג סָאד ןּבָאה סָאװ ,עלַא ןּוא*  .ןכַאז עקיזָאד
 טנַאה יד םירָאװ ?דניק ַא רַאפ ןייז סָאד טעװ סָאװ :טגָאזעג ןּוא ,ןצרַאה םּוצ
 .םיא טימ ןעוװעג זיא טָאג ןּופ

 ןּוא ,שֶדֹוקַה-ַחּור םעד טימ לּופ ןרָאװעג ויא הָירַכו רעטָאפ ןייז ןּוא **
 :ןגָאז וצ יױזַא ,טגָאזעג תואיִבנ טָאה

 !--לאָרׂשְי ןּופ טָאג רעד ,טָאג זיא טּבױלעג **

 ,קלָאפ ןייו רַאפ העּושי ַא טקישעג ןּוא טקנעדעג טָאה רע םירָאװ

 העושי ןּופ ןרָאה ַא ודנוא רַאפ טלעטשעגפיוא טָאה ןוא **
 ,דִוָד טכענק ןייז ןּופ זיוה םעד ןיא

 .םיאיִבנ עקיליײה ענייז ןופ לױמ םעד ךרּוד טדערעג טָאה רע יווס
 ,ןטיײצרַאפ ןּופ

 ,םיאנוׂש ערעזדנּוא ןּופ גנוטער':
 ,טנייפ ודנּוא ןּבָאה סָאװ ,עלַא ןּופ טנַאה רעד ןּופ ןּוא
 ,תובָא ערעודנּוא טימ דֶסֶח ןָאט ּוצ
 ;דנּוּב ןקילײה ןייז ןעקנעדעג ּוצ ןּוא
 ,ּוניבָא םהָרבַא ּוצ ןריואוושעג טָאה רע סָאװ ,העּובש יד*
 ,םיאנֹוׂש ערעודנוא ןּופ טנַאה רעד ןּופ ןייז ּוצ ליצַמ ודנוא'+

 ,דחַּפ ןָא םיא ןעניד ןּוא
 .געט ערעודנּוא עלַא םיא רַאפ טייקיטכערעג ןּוא זדשודק ןיא '*
 ;ןטשרעּבײא םעד ןּופ איבָנ :ןרעװ ןפּורעג טסעװ ,דניק ,ּוד ןּוא **
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 ,ןגעוו ענייז ןטיירּבּוצנָא טָאג רַאפ ןייג טסעוו ּוד םירָאװ

 קלָאפ ןייז רַאפ העּושי ןּופ טייקידנעטשרַאפ ןּבעג ּוצ
 ,דניז ערעייז ןּופ גנוּבעגרַאפ רעד ךרּוד

 ,טָאג רעזדנוא ןּופ טײקיצרַאהמערַאּב רעד בילּוצ *

 ,ךייה רעד ןּופ זדנוא ףיוא ןייגפיוא טעװ ןגרָאמירּפ רעד סָאװ טימ
 ;טױט ןּופ ןטָאש ןיא ןּוא ךשֹוח ןיא ןציז סָאװ ,יד ףיױא ןטכַײל ּוצ

 ,םולָש ןּופ געו םעד ןיא טירט ערעודנּוא ןריפ ּוצ

 ,טסייג םעד ןיא קרַאטש ןרָאװעג זיא ןּוא ,ןסקַאװעג ןיא דניק סָאד ןּוא *

 טקעלּפטנַא ךיו טָאה רע ןעװ ,גָאט םעד ויּב תֹויְרָּבדִמ ןיא ןעוועג זיא ןּוא

 .לאָרׂשְי ּוצ

 ןעגנַאגעגסױרַא ויא לעּפַאּב ַא ןַא ,געט ענעי ןיא ןעוועג זיא סע ןּוא יב
 סָאד?" .ןרעװ טלייצעג לָאז טלעװ עצנַאג יד זַא ,סוטסּוגױא רסיק ןּופ

 ןּופ רָאטַאריקָארּפ ןעוועג זיא סוינירוק תעּב ,גנולייצ עטשרע יד ןעוועג זיא
 ןייז ןיא רענייא רעדעי ,ןּבַײרשנַײא ךיז ןעגנַאגעג ןענעז עלַא ןּוא* .עיריס
 רעד ןּופ ,לילָנ ןּופ ןעגנַאגעגפױרַא ךיוא זיא ףסֹוי ןּוא* ,טָאטש רענעגייא
 ,םָחָל"תיֵּב טסייה סָאװ ,ןדִוָד ןּופ טָאטש רעד ּוצ ,הדּוהי ןייק ,תָרָצנ טָאטש

 טימ ךיז ןּבַײרשרַאפ ּוצ* ;החָּפשִמ ןּוא זיוה סדִוָד ןּופ ןעוועג זיא רע םירָאװ

 .תֶרָּבּועמ ןעועג זיא יז תעּב ,םיא ּוצ טסנקרַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,ןעמָירִמ
 יד לּופ ןרָאװעג ןענעז ,ןעװעג טרָאד ןענעז יז תעּב ,ןעװעג זיא סע ןּוא*
 ןּוא ,-רֹוכּב םעד ןּוז ריא ןריוּבעג טָאה יז ןּוא" .ןרעּבעג לָאז יז זַא ,געט

 ,עטירָאק ַא ןיא טגײלעגנַײרַא םיא ןּוא ,ךעלעדניוו ןיא טלקיװעגנַײא םיא טָאה
 .אינָסכַא רעד ןיא ץַאלּפ ןייק ןעוװעג טינ ייז רַאפ ויא סע םירָאװ

 סָאװ ,דלעפ ןיא טנגעג רענעי ןיא רעכעטסַאּפ ןעוועג ןענעז סע ןּוא *
 טָאג ןּופ ְךאלַמ ַא ןּוא* .עדַאטס רעייז ףיוא טכַאנייּב ןּבעגעג גנוטכַא ןּבָאה
 םּורַא ןטכיולעג טָאה טָאג ןּופ טייקכעלרעה יד ןּוא ,ןזיװַאּב יז ּוצ ךיז טָאה
 יז ּוצ טָאה ְךאלַמ רעד ןּוא* .ןקָארשרעד קרַאטש ךיז ןבָאה ייז ןּוא ;יײז
 הרוׂשּב עטוג ַא ךייא ךיא גנערּב טָא םירָאװ ;ארֹומ ןייק טינ טָאה :טגָאזעג
 םירָאװי ;קלָאפ ןצנַאג םעד רַאפ ןייז טעװ סָאװ ,החמִׂש רעסיורג ַא ןּופ
 סָאװ ,לֵאֹוג ַא ןדִוָד ןּופ טָאטש רעד ןיא ןרָאװעג ןריוּבעג ךייא זיא טנייה
 ןעניפעג טעװ ריא :ךייא רַאפ ןכייצ ַא זיא סָאד ןּוא += .רַאה רעד ,ַחיִׁשָמ זיא
 םיצּולּפ ןּוא:* .עטירָאק ַא ןיא ןגיל ןּוא ,ךעלעדנַיװ ןיא טלקיװעגנַײא דניק ַא
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 טּבױלעג ןּבָאה סָאװ ,לִיַח ןשילמיה ןּופ הנחַמ ַא ןעוועג ךאלַמ םעד טימ זיא
 :טגָאזעג ןּוא ,טָאג

 ,ךייה רעד ןיא טָאג ּוצ דובָּכ *
 ,ןשטנעמ ןשיװצ םולָש דרע רעד ףיוא ןּוא
 .ןלעפעגליואוו ןייז זיא יז ןיא סָאװ

 למיה ןיא קעװַא יז ןּופ ןענעז םיִכָאלַמ יד יװ ,ןעוװעג זיא סע ןוא :*
 ןייג טציא רימָאל :ןרעדנַא םּוצ רענייא טגָאזעג רעכעטסַאּפ יד ןּבָאה ,ןײרַא

 ןדנּוא טָאה טָאג סָאװ ןּופ ,ןעשעג ויא סָאװ ,ךַאז יד ןעז ןּוא ,םֶחָל"תיֵּב ןייק
 ןעמָירִמ ןענּופעג ןּבָאה ןּוא ,דניוושעג ןעמּוקעג ןענעז ייז ןּוא ** .ןָאטעג ןסיוו ּוצ

 סע ןּבָאה יז זַא ןּוא" .עטירָאק רעד ןיא ןגיל דניק סָאד ןּוא ,ןפסֹוי ןּוא
 טדערעג יז ּוצ זיא סָאװ ,טרָאװ סָאד טכַאמעג טנַאקַאּב יז ןּבָאה ,ןעועג

 ,טרעהעג סָאד ןּבָאה סָאװ ,עלַא ןּוא* .דניק ןקיוָאד םעד ןגעװ ןרָאװעג

 .טלייצרעד ןּבָאה רעכעטסַאּפ יד סָאװ ,םעד ןגעװ טרעדנּואוועג ךיז ןּבָאה
 טכַארטעג טָאה ןּוא ,דייר עלַא עקיזָאד יד טיהענּפָא טָאה םִירְמ רעּבָא *
 ןוא ,טרעקעגמוא ךיז ןּבָאה רעכעטסַאּפ יד ןּוא* .ץרַאה ריא ןיא יז ןגעוו

 טרעהעג ןּבָאה יז סָאװ ,ץלַא רַאפ טָאג טּבױלעג ןּוא דובָּכ ןּבעגעגּפָא ןּבָאה
 .ןרָאװעג טדערעג ייז ּוצ ןיא סע יװ ױזַא ,ןעזעג ןּוא

 ןעמ טָאה ,ןייז וצ לַמ םיא געט טכַא לּופ ןרָאװעג ןענעז סע זַא ןּוא
 רע רעדייא ,ןפורעג םיא טָאה ךאלַמ רעד יװ ,ַעּוׁשִי ןּבעגעג ןעמָאנ ַא םיא

 .טכַארטרעטּומ רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא
 טױל ,גנוקינַײר רעייז ןּופ געט יד לּופ ןרָאװעג ןענעז סע תעּב ןוא *

 ןלעטש ּוצ םיא ,םִיַלָשּורי ןייק טכַארּבעגפױרַא םיא ייז ןּבָאה ,אהשמ תרֹוּת

 ,רכָז רעדעי :טָאג ןּופ הרֹוּת רעד ןיא ןּבירשעג טייטש עס יוװ**-- טָאג רַאפ
 ןוא?!-בטָאנ ּוצ קילײה ןרעװ ןפורעג לָאז ,טכַארטרעטומ יד טנפע סָאװ
 ?ררֹוּת רעד ןיא ןרָאװעג טגָאועג ויא עס יװ טול ,ןּברָק ַא ןענעענעג ּוצ
 יא סע ,עז ןּוא** .ןּבױט עגנוי ייווצ רעדָא ,ןּבױטלטרּוט רָאּפ ַא :טָאג ןּופ

 רעקיזָאד רעד ןּוא ,ןֹועמִׁש ןסייהעג טָאה סָאװ ,םִיַלָשּורי ןיא שטנעמ ַא ןעוועג
 ףױא טרַאװעג טָאה רע ןּוא ,םּורפ ןּוא קיטרַאפטכער ןעוועג ויא שטנעמ
 ןוא* .םיא ףיוא טּורעג טָאה ׁשֶדֹוקַה-ַחּור רעד ןּוא ;לאָרׂשְי ןּופ הֹמָחנ רעד
 ןעז טינ טעװ רע זַא ,שֶדֹוקַה-ַחּור םעד ךרּוד ןרָאװעג טקעלּפטנַא זיא םיא

 .12 ,2 ,גי תֹומׂש ב ,8-2 ,בי ארקיו א
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 רע ןּוא"* .טָאג ןּופ ַחיִׁשָמ םעד ןעזעג ןּבָאה טעװ רע רעדייא ,טוט םעד
 ןרעטלע יד תעּב ןּוא ;ןײרַא ׁשדֹקְמַה-תיֵּב ןיא טסייג םעד ךרּוד ןעמוקעג זיא

 ןופ ןיִד םעד טול םיא טימ ןָאט ּוצ ,ַעּוׁשִי דניק סָאד טכַארּבעגנַײרַא ןּבָאה
 ,טָאג טּבױלעג ןּוא ,סמערָא ענייז ןיא ןעמונעג םיא רע טָאה* ,הרֹוּת רעד

 :טגָאזעג ןּוא
 ,טָאג ָא ,טכענק ןייד ןוָאלּפָא ּוטסּוט דניצַא יי

 ;םולָשּב ,טרָאװ ןייד טול

 ,העושי ןייד ןעזעג ןּבָאה ןגיוא עניימ םירָאװ *
 ;רעקלעפ עלַא רַאפ טיירּבעגנָא טסָאה ּוד סָאװ'ז

 ,תומוא יד ןטכַײלַאּב ּוצ טכיל ַא*י
 .לאָרׂשְי קלָאפ ןייד ןּופ דובָּכ רעד ןּוא

 ,םעד רעּביא טרעדנּואוועג ךיז ןּבָאה רעטּומ ןייז ןּוא רעטָאפ ןייז ןּוא **

 ןּוא ,טשטנעּבעג ייז טָאה ןֹועמִש ןּוא** ;םיא ןגעוו ןרָאװעג טגָאזעג זיא סָאװ

 ןלַאפ םעד רַאפ טמיטשַאּב זיא רע ,עז :רעטיומ ןייז ,ןעמִירִמ ּוצ טגָאזעג טָאה

 עמ סָאװ ,ןכייצ ַא רַאפ ןּוא ;-לאָרׂשְי ןיא ְךַס ַא רַאפ ןייטשפיוא םעד ןּוא
 -לעו ענעגייא ןייד ןכעטשכרּוד טעװ דרעוש ַא ןּוא**- ןגעקטנַא ןדער טעו

 .רעצרעה ְךַס ַא ןּופ תובָׁשחַמ יד ןרעװ טקעלּפטנַא ןלָאז עס ידּכ
 ;רָשָא טֶבֵׁש ןּופ ,לָאונּפ-תַּב הָנַח ,האיִֵבֹנ ַא ענייא ןעװעג זיא סע ןּוא **

 רָאי ןּביז ןַאמ ריא טימ טּבעלעג טָאה ןּוא ,רעטלע ןכיוה ןיא ןעוועג זיא יז
 ןּוא .רָאי קיצכַא ןּוא ריפ הֶנָמלַא ןַא ןעװעג זיא ןּוא*  ,טפַאשלדיימ ריא ןּופ
 טימ טָאג טנידעג טָאה ןּוא ,שדֹקְמַה-תיֵּב םעד ןּופ ןטערטעגּפָא טינ טָאה יז

 יז זיא הֹעָש רענעי ןיא דָארג ןּוא** .טכַאנ ןּוא גָאט תֹוליִפּת ןּוא םיִתיִנעֵּת
 ,עלַא רַאפ םיא ןגעוו ןדער ןּוא ,טָאג ןּבױל ןעמונעג טָאה ןּוא ,ןעמּוקעגנָא

 .םִיַלָשּורי ןופ הלואג רעד ףיוא טרַאװעג ןּבָאה סָאװ
 הרֹוּת רעד טול ,גנידצלַא ןעוועג םייקמ ןּבָאה ייז יװ םעדכָאנ ןּוא +

 טָאטש רענעגייא רעייז ּוצ ,לילָג ןייק טרעקעגמּוא ךיז יז ןּבָאה ,טָאג ןּופ
 טימ לּופ ,קרַאטש ןרָאװעג זיא ןּוא ןסקַאװעג זיא דניק סָאד ןּוא ? .תֶרֶצנ
 .םיא ףױא טּורעג טָאה טָאג ןּופ ןֵַח רעד ןּוא ,המכָח

 םִיַלָשּורי ןייק רָאי סעדעי ןייז לנְר-הלֹוע ןגעלפ ןרעטלע ענייז ןּוא 4
 ,רָא ףלעװצ ןעוװעג טלַא זיא רע ןעוו ןּוא* .זרַסַּפ בֹוט-םֹוי םעד ףיוא
 טָאה בֹוט-םֹי רעד זַא ןּוא* .ןיִד םעד טול ןעװעג לגָר-הלֹוע יז ןּבָאה
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 ַעּושִי לננַיי סָאד ויא ,םײהַא טרעקעגמוא ךיז ןּבָאה ייז ןּוא ,טקידנעעג ךיז
 .טסואועג טינ סע ןּבָאה ןרעטלע ענייז ןּוא ;םִיַלָשּורי ןיא ןּבילּבעגרעּביא

 יז ןענעז ,לגְר-ילֹוע יד טימ ויא רע ןַא ,טניימעג ןּבָאה ייז יװ יױװַא ןּוא
 ןּוא םיבֹורק ערעייז ןשיװצ טכּוזעג םיא ןּבָאה ןּוא ,גנַאג גָאט ַא ןעגנַאגעגּפָא

 טרעקעגמּוא ךיז יז ןּבָאה ,ןענופעג טינ םיא ןּבָאה יז ןַא ןּוא* .עטנַאקַאּב
 ירד ןיא ,ןעװעג ויא סע ןּוא* .טכװעג םיא ןּבָאה ןּוא ,םִיַלָשּורי ןייק
 -יִדימלַּת יד ןשיװצ ןציז ׁשדֹקְמַה-תיִּב ןיא ןענופעג םיא ייז ןּבָאה ,םּורַא געט

 ןוא7 .תרושק טגערפעג יז ןוא טרעהעגּוצ ךיז טָאה רע יװ ,םִימָכֲח
 ןייז רעּביא טשודיִחעג קרַאטש ךיז ןּבָאה ,טרעהעג םיא ןּבָאה סָאװ ,עלַא

 םמֹוּתשִנ יז ןענעז ,ןעועג םיא ןּבָאה יז תעּב ןּוא * .תובּוׁשּת ענייז ןּוא לכֵׂש

 ודנּוא ּוטסָאה סָאװרַאפ ,ןּוז :טגָאועג םיא ּוצ טָאה רעטומ ןייז ןּוא ;ןרָאװעג
 ןּוא* .רעֶצ טימ טכּוזעג ךיד ןּבָאה ךיא ןּוא רעטָאפ ןייד ,עז ?ןָאטעג סנױזַא

 טינ ריא טָאה יצ !טכױעג ךימ ריא טָאה יאַמֹלַה :טגָאזעג יז ּוצ טָאה רע
 טינ ןּבָאה ייז ןּוא? ?זױה סרעטָאפ ןיימ ןיא ןייז ןּומ ךיא זַא ,טסּואװעג

 טָאה רע ןוא" .טדערעג ײז ּוצ טָאה רע סָאװ ,טרָאװ סָאד ןענַאטשרַאפ
 ןעוועג ייז זיא רע ןּוא ;תֶרָצנ ןייק ןעמּוקעג זיא ןּוא ,טרעדינעגּפָארַא ייז טימ

 ןיא דיר עלַא עקיזָאד יד טיהעגּפָא טָאה רעטּומ ןייז ןּוא ;קינעטרעטנּוא
 .ץרַאה ריא

 ןַח ןיא ןּוא ,טלַאטשעג ןיא ןּוא -דמכָח ןיא ןסקַאװעג זיא עּוׁשִי ןּוא *

 .טַײל ייּב ןּוא טָאג ייּב
 סיטנָאּפ תעּב ,הכולמ סּוירעּביט רסיק ןּופ רָאי ןטנצפופ םעד ןיא ןּוא ְּ

 ןעוועג זיא סודרּוה ןּוא ,הדּוהי ןּופ רָאטַאריקָארּפ ןעוועג זיא סּוטַאליּפ
 טנגעג רעד ןּופ ךרַארטעט סוּפיליפ רעדּורּב ןייז ןּוא ,לילָג ןּופ ךרַארטעט
 ןּוא ןְנָח תעּב* ,ןיליִבַא ןּופ ךרַארטעט סּוינַאסול ןּוא ,אָנֹוכרַט ןּוא עירוטיא
 ןנָחֹוי ּוצ טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןעמּוקעג זיא ,םילֹודג-םינַהֹּכ ןעוועג ןענעז אָפיֵק
 טנגעג רעצנַאג רעד ןיא ןעמוקעג ויא רע ןּוא* .רֹּבדִמ רעד ןיא הָירַכזןֶּב
 גנוּבעגרַאפ רעד רַאפ הבּושּת ןּופ הליִבט יד טנשרַדעג טָאה ןּוא ,ןדרַי ןּופ

 הָיעַשי ןּופ דייר יד ןּופ רפַס םעד ןיא ןּבירשעג טייטש עס יו .דניז ןּופ
 :איבָנַה

 ,רּבדִמ רעד ןיא טפּור לֹוק ַא
 ,טָאג ןּופ געו םעד טיירג טכַאמ
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 .ןגעטש ענייז סיוא טכַײלג

 ,ןרעװ ןּביױהרעד לָאז לָאט רעדעי*

 ;ןרעװ טקירעדינרעד ןלָאז ךייה ןּוא גרַאּב רעדעי ןּוא
 ,ךַײלג ןרעוו לָאז עמורק סָאד ןּוא

 .ןױלּפ ַא ןטײקגרַאּב יד ןּוא
 .אטָאג ןּופ =רעושי יד ןעז ןלָאז רעּבַײל עלַא ןוא

 ןעגנַאגעגסױרַא ויא סָאװ ,קלָאפ םּוצ טגָאועג רעּבירעד טָאה רע ןּוא"

 ךייא טָאה רעװ !ןעגנַאלש ןּופ ץָארּפש ריא :ןרעװ ּוצ טלבֹוטעג םיא ןּופ
 רעּבירעד טגנערּב* !ןרָאצ ןקידנעמּוקנָא םעד ןּופ ןענירטנַא .ּוצ טנרָאװעג

 םםהָרֹבֲא :ןייא טינ ךייא טדער ןּוא ,הבּושּת רַאפ יּואָר ןענעז סָאװ ,תוריּפ

 רענייטש עקיזָאד יד ןּופ ןָאק טָאג ,ךייא גָאז ךיא םירָאװ ;רעטָאפ רעודנּוא זיא
 לצרָאװ םייּב קַאה יד ןיוש טגיל טָא ןּוא" .ןעמהָרבַא רַאפ רעדניק ןלעטשפיוא
 עטּוג ןייק סױרַא טינ טגנערּב סָאװ ,םיוּב רעדעי ,רעּבירעד ;רעמייּב יד ןּופ

 .ןײֹרַא רעייפ ןיא ןפרָאװעגנַײרַא ןּוא טקַאהעגּפָא טרעוו ,תוריפ
 ?ןָאט רימ ןלָאז ךעלטנגייא סָאװ :טגערפעג םיא טָאה קלָאפ סָאד ןוא ?

 לָאז ,קער ייווצ טָאה סָאװ ,רעד :טגָאזעג יז ּוצ ןּוא ,טרעפטנעעג רע טָאהיז

 לָאז ,זיּפש טָאה סָאװ ,רעד ןּוא ;טינרָאג טָאה סָאװ ,םעד טימ ןלייט ךיז
 ,ןרעװ ּוצ טלבֹוטעג םיסכֹומ ןעמוקעג ךיוא ןענעז סע ןוא = ,ןָאט ױזַא ךיוא

 יז וצ רע טָאה * ?ןָאט רימ ןלָאז סָאװ ,יּבִר :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה יז ןּוא

 רענלעז ךיוא ןּוא * .טמיטשַאּב ךייא רַאפ ויא סָאװ רעמ טינ טרעדָאפ :טגָאזעג
 רע טָאה ?ןָאט רימ ןלָאז סָאװ ,רימ ןּוא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טגערפעג םיא ןּבָאה

 ןדירפּוצ טייז ןּוא ,ןּבױרַאּב ןּוא ןגָאלּפ טינ םענייק טלָאז ריא :טגָאזעג ייז ּוצ

 .ןיול רעייא טימ
 ,גנוטרַאװרעד ןופ גנומיטש ַא ןיא ןעוועג זיא קלָאפ סָאד תעּב ןּוא *

 טינ רע זיא יצ ,ןָנָחֹי ןגעװ רעצרעה ערעייז ןיא טכַארטעג ןּבָאה עלַא ןּוא
 ךייא לבֹוט ךיא :טגָאזעג ןּוא ,טרעפטנעעג ייז ןָנָחֹוי טָאה :* ,ַחיִׁשָמ רעד רשּפָא
 ןיִּב ךיא ןעמעו ,רימ ןופ רערעקרַאטש ַא רעֶּבָא טמוק עס ;רעסַאװ טימ
 ןעלבֹוט ךייא טעװ רע ;ךיש ענייז ןופ ךעלדנעמיר יד ןדניּבוצפיוא יּואָר טינ
 ,טנַאה ןייז ןיא זיא לפיושטניוו ןייז" .רעייפ טימ ןּוא ׁשֶדֹוקֲה ַחּור םעד טימ

 ןיא ץייװ םעד ןעלמַאונַײא ןּוא ,רעַײש ןייז ןקינירסױא טּוג טעװ רע ןּוא

 ,5-3 ,ם היעשי א
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 ןַא טימ ןענערּברַאפ רע טעװ עװעילּפ יד רעּבָא ,ןײרַא רעלכַײּפש ןייז

 - .רעייפ ןכעלשעלרַאפמוא
 רע טָאה ןעגנּונערָאװ ערעדנַא ְךַס ַא טימ ןּוא ,ןפֹות-צ ַאזַא ףיוא ןּוא *

 ,ךרַארטעט רעד רעּבָא? .קלָאפ םעד רַאפ הרוׂשּב עטוג יד טגָאזעגנָא

 ןיז ,הָידֹורּוה ּבילּוצ ןרָאװעג טרסּומעג םיא ןּופ זיא רע לי ,סודרּוה
 ,ןָאטעג טָאה סודרּוה סָאװ ,תועשר ןצנַאג םעד רַאפ ןּוא ,ּבייו טרעדּורּב

 ןיא ןֶנָחֹי טרַאּפשרַאפ טָאה רע סָאװ ,סָאד ןּבעגעגּוצ ךָאנ םעד ּוצ טָאה*"

 .הסיִפּת רעד
 ,ןרָאװעג טלבֹוטעג ןיא קלָאפ עצנַאג סָאד תעּב ,ןעװעג זיא סע ןוא?!

 רעד טָאה ,ןעוועג לֵלַּפתִמ טָאה ןּוא ,ןרָאװעג טלבֹוטעג ךיוא זיא ַעּוׁשִי ןּוא

 ףױא טרעדינענּפָארַא טָאה ׁשֶדֹוקַה ַחּור רעד ןּוא ,ןטלָאּפשעג ךיו למיה
 ןופ סױרַא זיא לֹוק ַא ןּוא ,ּבױט ַא יװ ,טלַאטשעג רעכעלּבַײל ַא ןיא םיא

 .ןלעפעגליואוו ןיימ זיא ריד ןיא ;ןּוז רעטּבילעג ןיימ טסיּב ּוד :למיה
 ןעוועג טלַא זיא ,תוחילש ןייז ןּבױהעגנָא טָאה רע תעּב ,ַעּוׁשִי ןּוא

 ןּופ ןוז רעד ,טניימעג טָאה ןעמ יװ ,ןעוועג זיא רע ןּוא ,רָאי קיסיירד םּורַא
 ,ןיִּכלַמ ןּופ ןּוז רעד ,ןיִוֵל ןּופ ןּוז רעד ,ןתָּתַמ ןּופ ןּוז רעד?! ,ילָעְדִּב ףסֹוי

 ןופ ןּוז רעד ,ןּוהָיתִּתַמ ןּופ ןּוז רעד ** ,ןפסֹוי ןּופ ןּז רעד ,ןיִנֵי ןּופ ןּוז רעד
 רעד * ,ןיִגֵנ ןופ ןּוו רעד ,ןיִלסֶח ןּופ ןּוז רעד ,ןעמּוחַנ ןּופ ןּוז רעד ,ןצֹומָא
 ,ןפסֹוי ןּופ ןּוז רעד ,ןיִעמִש ןּופ ןּוז רעד ,ןּוהָיתִּתַמ ןּופ ןּוז רעד ,ןתַחַמ ןּופ ןּוז

 ןופ ןּוז רעד ,ןאָשיִר ןופ ןּוז רעד ,ןְנָחֹו ןּופ ןּוז רעד *' ,ןהָדֹוי ןּופ ןּוו רעד
 ,ןיִּכלַמ ןּופ ןּוז רעד * ,ןירנ ןּופ ןּוז רעד ,ןלָאיִּתלַאְש ןּופ ןּוז רעד ,ןעלבָּבּורז

 ןּוז רעד ,ןעמָדֹומלַא ןּופ ןּז רעד ,ןעמָסֹוק ןּופ ןּוז רעד ,ןיִדַא ןּופ ןּוז רעד
 ,ןעמירֹוי ןּופ ןּוז רעד ,ןרְזֶעיִלֶא ןּופ ןּוז רעד ,ןַעּוׁשִי ןּופ ןּוו רעד" ,ןרֶע ןּופ
 ןופ ןוז רעד ,ןענֹועמִש ןּופ ןּוז רעד * ,ןיִוֵל ןּופ ןּוז רעד ,ןתָּתַמ ןּופ ןּוו רעד
 רעד *! ,ןעמיקִילָא ןּופ ןּוז רעד ,ןעמָנֹוי ןּופ ןּוז רעד ,ןפסֹוי ןּופ ןּוז רעד ,ןהדּוהי
 ,ןענֶתֶנ ןּופ ןּוז רעד ,ןהָּתַּתַמ ןּופ ןּוז רעד ,ןאָניִמ ןּופ ןּוז רעד ,ןאָילַמ ןּופ ןּוז
 ,ןוַעֹוּב ןּופ ןּוז רעד ,ןדבֹוע ןּופ ןּוז רעד ,ןיׁשֵי ןּופ ןּוז רעד * ,ןדִוָד ןּופ ןּוז רעד
 רעד ,ןבֶדֶניִמַע ןּופ ןּוז רעד * ,ןענֹושחַנ ןּופ ןּוז רעד ,ןענֹומלַׂש ןּופ ןּוז רעד
 ,ןהדּוהי ןּופ ןּוז רעד ,ןצִרָּפ ןּופ ןּוז רעד ,ןענֹורצֶח ןּופ ןּוז רעד ,ןעמָרַא ןּופ ןּוז
 ןוז רעד ,ןעמהָרבַא ןּופ ןּוז רעד ,ןקָחצִי ןּופ ןוז רעד ,ןבקעי ןּופ ןּוז רעד**
 רעד ,ןּועְר ןּופ ןּוז רעד ,ןגּורְׂש ןּופ ןּוז רעד * ,ןרֹוחָנ ןּופ ןּוז רעד ,ןחַרָּת ןּופ
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 ,ןענְויק ןּופ ןּוז רעד * ,ןחַלֶש ןּופ ןּוז רעד ,ןרֶבֵע ןּופ ןּוז רעד ,ןגֶלָּפ ןּופ ןוז

 ןּופ ןּוז רעד ,ןֵחֹנ ןּופ ןּוז רעד ,ןעמִש ןּופ ןּוז רעד ,ןדַשכַּפרַא ןּופ ןּוז רעד
 רעד ,ןדִרָי ןּופ ןּוז רעד ,ןכֹונֲח ןּופ ןּוז רעד ,ןַלָשּותְמ ןּופ ןּוז רעד *' ,ןכֶמָל
 ,ןתֶש ןּופ ןּוז רעד ,ןשֹונָא ןּופ ןּוז רעד ** ,ןענְניִק ןופ ןּוז רעד ,ןלֵאללֲהַמ ןּופ ןּוז

 .טָאג ןּופ ןּוז רעד ,ןעמָדָא ןּופ ןּוז רעד

 םעד ןּופ טרעקעגמּוא ךיז טָאה ,שֶדֹוקַה-ַחּור םעד טימ לּופ ,ַעּוׁשִי ןּוא

 ןיא געט קיצרעפ* טסייג םעד ךרּוד ןרָאװעג טריפעג יא ןּוא ,ןדרִי ך

 ןיא ןסעגעג טינרָאג טָאה רע ןּוא .ןטָׂש םעד ןּופ טװאורּפעג ,רֹּבדִמ רעד
 .קירעגנוה ןעװעג רע זיא ,טקידנעעג ךיז ןּבָאה יז תעּב ןּוא ;געט ענעי

 לעפַאּב ,םיִהֹלֵא-ְןֶּב רעד טסיּב ּוד ּביױא :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןטָׂש רעד ןּוא
 :טרעפטנעעג םיא טָאה ַעּוׁשִי ןּוא * .טיורּב ןרעוו לָאז רע זַא ,ןייטש ןקיזָאד םעד
 רעד ןּוא* .אשטנעמ רעד טּבעל ןײלַא טיורּב ןּופ טינ :ןּבירשעג טייטש עס
 תוכולמ עלַא עֶר ַא ןיא ןויוועג םיא טָאה ןּוא ,טריפעגפיורַא םיא טָאה ןטׂש

 עקיזָאד יד ןּבעג ךיא לעװ ריד :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא" ,טלעװ רעד ןּופ
 ,ןרָאװעג ןּבעגעגרעּביא יז יא רימ םירָאװ ,טכַארּפ ריא ןּוא הֹלָׁשמָמ עצנַאג
 ןקוּב ךיד טסעװ ּוד ּבױא ,רעּבירעד' .ליװ ךיא ןעמעוו יז ּביג ךיא ןּוא

 :טרעפטנעעג םיא טָאה ַעּוׁשָי ןּוא* .סנַײד ןייז ןצנַאגניא סָאד טעװ ,רימ רַאפ

 :ןּבירשעג טייטש עס
 ,רַאה ןייד טָאג ּוצ ןקּוּב ךיד טסלָאז

 .בןעניד ּוטסלָאז ןײלַא םיא ןּוא
 טלעטשעגקעװַא םיא טָאה ןוא ,םִיַלָשּורי ןיק טריפעג םיא טָאה רע ןוא
 ּבױא :טנָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,שדֹקְמַה-תיֵּב םעד ןּופ םערּוט םעד ףיוא

 טייטש עס םירָאװ * ;ןענַאד ןּופ ּפָארַא ךיד ףרַאװ ,םיִהֹלֵאְְזִּב רעד טסיּב ּוד
 ;ןּבירשעג

 ;ןטיה ּוצ ךיד ,ריד ןגעװ ןלעפַאּב רע טעװ םיכָאלַמ ענייז
 ,ןגָארט ךיד ייז ןלעװ טנעה יד ףיוא ןוא 1

 .גסופ ןייד ןייטש ַא ןָא ןגָאלשנָא ריד ּוטסעװ רעמָאט
 :ןרָאװעג טגָאועג זיא סע :טרעפטנעעג םיא טָאה ַעּוׁשי ןּוא

 ,דרַאה ןייד טָאג ןוואורּפ טינ טסלָאז

 ,16 ,| םירבד ד .12 ,ו| ,אצ םילהּתנ ,13 ,| םירבד ב ,3 ,ח םירבד *
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 טוָאלעגּפָא םיא רע טָאה ,ןויָסנ ןדעי טקידנעעג טָאה ןטָׂש רעד זַא ןּוא

 .טייצ ַא ףיוא
 ןייק טסייג םעד ןּופ טכַאמ רעד ןיא טרעקעגמּוא ךיז טָאה ַעּוׁשִי ןּוא

 רעצנַאג רעד ןיא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה םיא ןגעװ הֹעיִדי יד ןּוא ;לילָג
 םיא ןּבָאה עלַא ןּוא ,תויָסֵנּכייֵּתְּב ערעייז ןיא טנרעלעג טָאה רע ןּוא * .טנגעג

 .דובָּכ ןּבעגעגּפָא

 ;ןרָאװעג ןגיוצעגפיוא ןיא רע ּואוו ,תֶרָצִנ ןייק ןעמּוקעג זיא רע ןּוא !*

 ,ןירַא תַסֶנֹּכַה-תיֵּב םעד ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא תֹּבַש רע זיא ,גהנִמ ןייז יװ ןּוא
 טגנַאלרעד םיא טָאה ןעמ ןּוא" .ןענעייל םּוצ ןענַאטשעגפױא זיא רע ןּוא

 טָאה ןּוא ,רפַס סָאד טנפעעג טָאה רע ןוא .איֹבָנַה הָיִעַשי ןּופ רּפַס סָאד

 :ןּבירשעג ןענַאטשעג זיא סע ּואוו ,טרָא סָאד ןענּופעג

 ,רימ ףיוא זיא טָאג ןּופ טסייג רעד :*
 רַאפ תורוׂשּב עטּוג ןייז ּוצ רֹׂשַבמ טּבלַאזעג ךימ טָאה רע םירָאװ

 .עמערָא יד
 ,ענעגנַאפעג יד רַאפ טײהַײרּפ ןפּורּוצסױא טקישעג ךימ טָאה רע

 ,עדנילּב יד קידנעעז ןכַאמ

 ,ןסיוטשעצ ןענעז סָאװ ,יד ןעײרפַאּב ּוצ ןּוא
 .אטָאג ןּופ רָאי עטקיליװַאּב סָאד ןפּורוצסױא ןּוא !*

 םעד ןּבעגעגקירוצ סע טָאה ןּוא ,רפַס סָאד טלקיוועגפיונוצ טָאה רע ןּוא
 םעד ןיא ןעמעלַא ןּופ ןגױא יד ןּוא ;טצעועגרעדינַא ךיז טָאה ןּוא ,ןוָח
 יז ּוצ ןּבױהעגנָא טָאה רע ןּוא*י .םיא ןָא טפעהַאּב ןעוועג ןענעז תֶסֶנֹּכַה-תיּב

 .ןרעױא ערעייא ןיא ןרָאװעג םיּוקמ קוסָּפ רעקיזָאד רעד זיא טנייה :ןגָאז ּוצ
 עקילעוטַײל יד טרעדנואווַאּב ןּבָאה ןּוא ,תודָע ןעוועג םיא ןענעז עלַא ןּוא =
 זיא :טגָאזעג ןּבָאה ייז ןּוא ;לױמ ןייז ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז סָאװ ,דייר
 רימ ריא טעװ יאדוַא :טגָאזעג ייז וצ טָאה רע ןּוא** ?ןּוז ספסֹוי טינ סָאד
 טרעהעג ןּבָאה רימ סָאװ ;ןײלַא ךיד ליה ,אפֹור :לשֶמ עקיזָאד סָאד ןגָאז

 ןּוא?+ .טָאטשנריוּבעג ןייד ןיא ךיוא ּוט ,םּוחַנרַפּכ ןיא ןרָאװעג ןָאטעג זיא'ס
 ןיא ןעמּונעגנָא טינ זיא איבְנ ןייק ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ :טגָאזעג טָאה רע
 ןעוועג ןענעז תונָמלַא ְךַס ַא ,ךייא ךיא גָאז ,תמָא ןַא ףיוא * .דנַאל ןגייא ןייז
 ןסָאלשרַאפ ןעוװעג זיא למיה רעד תעּב ,ןּוהָיַלֲא ןּופ געט יד ןיא לאָרׂשִי ןיא

 .2 ,1 ,אס היעשי א
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 ןרעּביא רעגנוה רעסיורג ַא ןעמוקעג ויא סע ןּוא ,םיִשָדַח סקעו ןּוא רָאי יירד
 ץּוחַא ,ןרָאװעג טקישעג טינ ּוהָיַלֲא זיא יז ןּופ רענייק ּוצ ןּוא** ;דנַאל ןצנַאג
 םיִעָרֹוצמ ךַס ַא ןּוא ,אהנָמלַא ןַא יורפ ַא ּוצ ,ןֹודיִצ ןיא זיא סָאװ ,תַפֹרָצ ןייק
 ןופ רענייק ןּוא ;איבְנַה עֶשיֹלָא ןּופ טייצ רעד ןיא לאָרׂשְי ןיא ןעוועג ןענעז
 םעד ןיא עלַא ןּוא = .ביִּמַרֲא רעד ןְמֹעַנ ץּוחַא ,ןרָאװעג טקיניירעג טינ זיא יז

 .טרעהעג סָאד ןּבָאה יז תעּב ,ןרָאצ טימ לּופ ןרָאװעג ןענעז תֶסֶנֹּכַה-תיֵּב
 ,טָאטש רעד ןּופ ןפרָאװעגסױרַא םיא ןּבָאה ןּוא ,ןענַאטשעגפױא ןענעז יז ןּוא ?

 יא טָאטש רעייז סָאװ ףיוא ,גרַאּב םעד ןּופ דנַאר םּוצ טריפעג םיא ןּוא

 ןעגנַאגעגכרוד זיא רע רעּבָא* .ןפרַאװאוצּפָארַא םיא ידּכ ,טיוּבעג ןעוועג
 .ןעגנַאגעגקעװַא זיא ןּוא ,ייז ןשיװצ טימ רעד ןיא

 .לילָג ןיא טָאטש ַא ,םּוחַנ-רַפֹּכ ןייק טרעדינענּפָארַא טָאה רע ןּוא
 ןרָאװעג םמֹוּתשִנ ןענעז ייז ןּוא* ;תֹּבַש עלַא טנרעלעג ייז טימ טָאה רע ןּוא
 -תיֵּב םעד ןיא ןּוא* .טכַאמ טַאהעג טָאה טרָאװ ןייז םירָאװ ,הרֹוּת ןייז ןּופ

 םעניירמּוא ןַא ןּופ טסיײג ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא ןעוועג זיא תֶסֶנֹּכַה
 רימ ןּבָאה סָאװ ,ָא** ;שלֹוק ךיוה ַא ףיױא ןגירשעגסיוא טָאה רע ןּוא ,ַחּור
 ךיא ?ןקיליטרַאפ ּוצ ודנוא ןעמוקעג ּוטסיּב ?ירצֹונַה ַעּוׁשִי ,ריד טימ ןָאט ּוצ

 ףױא טָאה ַעּושְי רעּבָא* .טָאג ןּופ רעקילײה רעד :טסיּב ּוד רעװ סייוו

 רעזייּב רעד ןּוא !םיא ןּופ סױרַא יג ןּוא ,גַײװש :טגָאזעג ןּוא ,ןגירשעגנָא םיא
 ,סױרַא םיא ןּופ ויא ןּוא ,טימ רעייז ןיא ןפרָאװעגרעדינַא םיא טָאה טסייג
 ןוא ,ןעמעלַא ףיוא ןלַאפעג זיא המיִא ןַא ןוא"** .זייּב ןייק םיא קידנעּוט טינ

 רע סָאװ ,טרָאװ ַא רַאפ סָאד ןיא סָאװ :טגָאזעג ןרעדנַא םּוצ טָאה רענייא
 ןּוא* ?סױרַא ןעייג יז ןּוא ,רעטסיײג עניירמּוא יד חֹוּכ ןּוא תושר טימ טִיּבעג

 רעקימּורַא רעצנַאג רעד ןיא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה םיא ןגעו הֹעיִדי יד
 .טנגעג

 ,תָסָנֹּכַה-תיֵּב םעד ןּופ סױרַא ויא ןּוא ןּביוהעגפיוא ךיז טָאה רע ןוא *
 רעגיוש סנֹועמִש ןּוא .ןענֹועמִש ןּופ זױה םעד ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא זיא ןּוא
 .ןגעווטעריא רַאפ ןטעּבעג םיא ןּבָאה יז ןּוא ,רעּביפ סיורג ַא ןּופ ןטילעג טָאה
 טָאה ןּוא ,ריא רעּביא ןגױּבעגנַײא ךיז טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגּוצ זיא רע ןוא *
 ףֹּכיֵּת ויא יז ןוא ;טזָאלעגּפָא ױ טָאה סע ןּוא ,רעּביפ סָאד ןגירשעגנָא
 .טנידַאּב יז טָאה ןּוא ןענַאטשעגפיױא

 ,14-| ,ה 'ּב םיכלמ ב .) ,חי ;16-8 ,1 ,זי 'א םיכלמ א
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 טַאהעג ןּבָאה סָאװ -,עלַא ןּבָאה ,ןעגנַאגעגרעטנוא זיא ןּוז יד תעּב ןּוא *

 טָאה רע ןּוא ;םיא ּוצ טכַארּבעג ייז ,ןתַאלֹוח ענעדישרַאפ טימ עקנַארק

 .טלייהעג ייז טָאה ןּוא ,ייז ןּופ םענייא ןדעי ףיוא טנעה ענייז טגײלעגפױרַא
 ,ןגירשעגסיוא ןּבָאה סָאװ ,ְךַס ַא ןּופ סױרַא ןענעז רעטסייג עוייּב ךיוא ןּוא +
 ,ןגירשעגנָא יז ףיױא טָאה רע ןּוא .םיִהֹלֲאְוִּב רעד טסיּב ּוד :טגָאזעג ןּוא

 .ַחיִׁשָמ רעד זיא רע ןַא ,טסואוועג ןּבָאה יז לייוו ,ןדער טזָאלעג טינ יז ןּוא
 קעװַא זיא ןּוא ןענַאטשעגפױא רע ןיא ,גָאט ןרָאװעג זיא'ס ןַא ןּוא =

 ּוצ ןעמוקעג זיא ןּוא ,טכוװעג םיא טָאה קלָאפ סָאד ןּוא .טרָא טסיװ ַא ןיא
 ;ײז ןּופ ןײנקעװַא טינ לָאז רע זַא ,ןטלַאהרַאפ טלָאװעג םיא ןּוא ,םיא

 סטָאג ןּופ הרוׂשּב עטּוג יד ןגָאנָא ןּומ ךיא :טגָאזעג ייז וצ טָאה רע רעּבָא *
 טקישעג ךיא ןיּב םעד ּבילּוצ םירָאװ ,טעטש ערעדנַא יד ןיא ךיוא זרוכלַמ

 .הדוהי ןּופ תויִסָנּכיֵּתְּב יד ןיא טנשרַדעג טָאה רע ןּוא * .ןרָאװעג

 ,םיא םּורַא טגנערדעג ךיז טָאה קלָאפ סָאד תעּב ,ןעוועג זיא סע ןּוא
 םבי םייּב ןענַאטשעג רע ויא ,טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןרעה ּוצ ידּכ ח

 סרעשיפ יד ןּוא ,םַי םייּב ןייטש ךעלפיש ייווצ ןעזעג טָאה רע ןּוא* .רֶסיֵנג
 יא רע ןוא* .ןצענ ערעייז ןשַאװעג ןּבָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגסױרַא יז ןּופ ןענעז
 ,ןענֹועמִש ּוצ טרעהעג טָאה סָאװ ,ךעלפיש יד ןּופ םענייא ןיא ןעגנַאנעגנַײרַא
 טָאה רע ןּוא .הׁשָּבִי רעד ןּופ לסיּבַא ךיז ןקּורּוצּפָא ,ןטעּבעג םיא טָאה ןּוא

 .סױרַא לפיש םעד ןּופ קלָאפ סָאד טנרעלעג טָאה ןּוא ,טצעזעגרעדינַא ךיז
 רָאפ :ןענֹועמִׁש ּוצ טגָאועג רע טָאה ,ןדער טרעהעגפיוא טָאה רע ןַא ןּוא +

 ןֹועמִׁש ןּוא* .גנַאפ םוצ ןצענ ערעייא ּפָארַא טוָאל ןּוא ,ףיט ויא סע ּואוו ,ּפָא

 ןּבָאה ןוא ,טכַאנ עצנַאג ַא טַימעג ךיז ןּבָאה רימ ,רַאה :טרעפטנעעג טָאה
 ןוא" .ןצענ יד ןוָאלּפָארַא ךיא לעװ טרָאװ ןייד ףיוא רעּבָא ;טּפַאכעג טינרָאג

 ערעייז ןּוא ;שיפ ְךֵס ַא רעייז טּפַאכעג ייז ןּבָאה ,ןָאטעג סָאד ןּבָאה יז זַא
 םירֵבַח ערעייז ּוצ ןעקנּואוועג ןּבָאה יז ןּוא" ;ןסיײר ןעמונעג ךיז ןּבָאה ןצענ
 ןענעז ייז ןוא .ןפלעה ייז ןּוא ןעמּוק ןלָאז יז זַא ,לפיש ןרעדנַא םעד ןיא
 ןּבױהעגנָא ןּבָאה יז זַא ,ױזַא ,ךעלפיש עדייּב יד טליפעננָא ןּבָאה ןּוא ןעמוקעג
 ןַעּושְי ןלַאפעג רע זיא ,ןעזעג סָאד טָאה סּורטעּפ ןֹועמִׁש זַא ןּוא *- .ןעקניז ּוצ

 רעקידניז ַא ןיּב ךיא םירָאװ ,רימ ןּופ קעװַא ייג ,רַאה :טגָאזעג ןּוא ,סיפ ידּוצ
 ןעוועג ןענעז סָאװ ,עלַא ןּוא ,ןלַאפַאּב םיא ויא קערש ַא םירָאװ" .שטנעמ
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 ךיוא ןענעז יװַא ןּוא* ;ןעגנַאפעג ןּבָאה ייז סָאװ ,גנַאפשיפ םייּב םיא טימ

 ןּוא .םיִרָבַח סנֹועמִש ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןיז סידבַז ,ןָנָחֹוי ןּוא בקעַי ןעוועג

 ּוטסעװ ןָא טציא ןופ ;ארֹומ ןייק טינ ּבָאה :ןענֹועמש ּוצ טגָאזעג טָאה ַעּוׁשי
 רעד ּוצ ךעלפיש ערעייז טכַארּבעג ןּבָאה ייז זַא ןּוא!י .ןשטנעמ ןעגנַאפ

 .ןעגנַאגעגכָאנ םיא ןענעז ןּוא ,טזָאלעגרעּביא ץלַא יז ןּבָאה ,הׁשָּבִי

 ןטרָאד ויא ,טעטש יד ןּופ רענייא ןיא ןעװעג זיא רע תעּב ןּואיי
 רע זיא ,ןַעּושְי ןעורעד טָאה רע ןַא ןּוא ;תעֵרָצ רעטױל שטנעמ ַא ןעוועג

 ,טסליװ ּוד ּבױא ,רַאה :ןטעּבעג םיא טָאה ןּוא ,םינָּפ ןייז ףיוא ןלַאפעג
 ןוא ,טנַאה ןייז טקערטשעגסױא טָאה רע ןּוא* .ןייר ןכַאמ ךימ ּוטסנָאק

 ךיז טָאה ףֹּכיֵּת ןּוא .ןייר ייז ;ליװ ךיא :טגָאזעג ןּוא ,טרירעגנָא םיא טָאה
 סע לָאז רע ,ןלױפַאּב םיא טָאה רע ןּוא * .םיא ןּופ ןָאטעגּפָא תעַרָצ סָאד

 בירקַמ יז ןּוא ,ןהֹּכ ןרַאפ ךיד זייוו ןּוא ייג טרעיינ ;ןלייצױעד טינ םענייק
 .איז ּוצ תֹודָע ןַא רַאפ ,ןטָאּבעג טָאה הרשמ יװ יװַא ,גנוקינייר ןייד רַאפ
 רעסיורג ַא ןּוא ,טײרּפשרַאפ רעמ ךָאנ ךיז טָאה םיא ןגעוו העיִדְי יד ןּוא *

 ערעייז ןּופ ןרעוו ּוצ טליײהעג ןּוא ,ןרעה ּוצ םיא ,ןעמוקעגפיונּוצ ךיז ויא םלֹוע
 טָאה ןּוא ,תֹויִרָּבדִמ יד ןיא ןגיוצעגקירּוצ ךיז טָאה רעּבָא רע * .ןטיײהקנַארק

 .ןעוועג לֵלַּפתִמ

 ,טנרעלעג טָאה רע תעּב ,געט ענעי ןּופ םענייא ןיא ןעוועג זיא סע ןּוא *
 ןעמּוקעג ןענעז סָאװ ,הרֹוּת-ידמֹול ןּוא םישּורּפ ןסעזעג ןטרָאד ןענעז סע זַא
 ןופ טכַאמ יד ןּוא ,םבִילָׁשּורי ןּוא ,הדּוהי ןּוא ,לילָג ןּופ טעטש עלַא ןופ
 טכַארּבעג ןשטנעמ ןּבָאה טָא ןּוא * .ןלייה ןענעק ּוצ ,םיא טימ ןעוועג זיא טָאג

 םיא טכוועג ןּבָאה ייז ןּוא ;טמײלעג ןעוועג זיא סָאװ ,ןַאמ ַא טעּב ַא ףיוא

 ןּבָאה יז יװ יװַא ןּוא ? .םיא רַאפ ןגײלוצקעװַא םיא ןּוא ןעגנערּבּוצנַײרַא
 ,םלֹוע םעד ּבילּוצ ,ןעגנערּבּוצנַײרַא םיא יװ געװ ןייק ןעניפעג טנעקעג טינ

 ןייז טימ טוָאלעגּפָארַא םיא ןּבָאה ןּוא ,ךַאד ןפיוא ןעגנַאגעגפױרַא יז ןענעז
 טָאה רע זַא ןּוא* .ןַעּושִי רַאפ טימ רעד ןיא לגיצכַאד יד ךרּוד רעגעלעג
 ןּבעגרַאפ ריד ןענעז דניז ענייד ,שטנעמ :טגָאועג רֶע טָאה ,הנּומָא רעייז ןעזעג
 ,ןטכַארטּוצכָאנ ןּבױהעגנָא ןּבָאה םישּורּפ יד ןּוא םירפֹוס יד ןּוא*: .ןרָאװעג

 ?ןעגּורעטסעל טדער סָאװ ,רעקיזָאד רעד ויא רעװ :טגָאזעג ןּבָאה ןּוא
 ןענַאטשרַאפ טָאה ַעּוׁשִי רעּבָא* ?ןײלַא טָאג ץּוחַא ,דניז ןייז לחֹומ ןָאק רעוו

 ,32-2 ,די ;49 ,גי ארקיו *
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 ערעייא ןיא ריא טכַארט סָאװ :טגָאזעג יז ּוצ טָאה ןּוא ,זרובְׁשחַמ ערעייז

 ןּבעגרַאפ ריד ןענעז דניז ענייד :ןגָאז ּוצ ,רעגנירג זיא סָאװ=** ?רעצרעה
 ,ןסיװ טלָאז ריא ידּכ רָאנ** ?ייג ןּוא ףיוא ייטש :ןגָאז ּוצ רעדָא ,ןרָאװעג

 רע טָאה) דניז ןייז ּוצ לחֹומ דרע רעד ףיוא תּושר טָאה םָדָאְדִּב רעד זַא
 ,רעגעלעג ןייד םענ ןּוא ,ףיוא ייטש ,ריד גָאז ךיא :(ןטמיילעג םּוצ טגָאזעג
 ןעמונעג טָאה ןּוא ,ןענַאטשעגפױא ייז רַאפ ףֹּכיֵּת זיא רע ןּוא** .םײהַא יג ןּוא

 ,שםייהַא קעװַא זיא ןּוא ,ןגעלעג זיא רע ןכלעװ ףיוא ,רעגעלעג סָאד
 ןּבָאה ןּוא ,ןרָאװעג םמֹוּתשִנ ןּוא להבָנ עלַא ןענעז יז ןּוא* .טָאג קידנּבױל
 ןכַאו עכעלרעדנואוו :טגָאזעג ןּוא ,ןטכרָאפעג רעייז ךיז ןּוא ,טָאג טּביױלעג

 .ןעזעג טנייה רימ ןּבָאה
 סָאװ ,סכֹומ ַא ןעזעג טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגסױרַא רע זיא םעדכָאנ ןּוא*

 יג :טגָאועג םיא ּוצ טָאה רע ןּוא ,טמַא-לָאצ ןפיוא ןציז ,יִוָל ןסייהעג טָאה

 ןּוא ןענַאטשעגפיױא זיא ןּוא ,טוָאלעגרעּביא ץלַא טָאה רע ןּוא* .ךָאנ רימ

 .ןעגנַאגעגכָאנ םיא זיא
 ַא ןּוא ;זױה ןייז ןיא הרדועס עסיורג ַא טכַאמעג םיא טָאה יִוֵל ןּוא *

 םייּב ןסעועג יז טימ ןענעז ערעדנַא ךיוא ןּוא םיסכֹומ ןּופ םלֹוע רעסיורג
 ענייז ןגעק טלמרומעג ןּבָאה םירפֹוס ערעייז ןּוא םישּורּפ יד ןּוא* .שיט
 םיסכֹומ טימ טקנירט ןּוא ריא טסע סָאװרַאפ :טגָאזעג ןּבָאה ןּוא ,םידימלַּת

 סָאװ ,יד :טגָאזעג יז ּוצ ןּוא ,טרעפטנעעג טָאה ַעּוׁשִי ןּוא* ?עקידניז ןּוא

 ,קנַארק ןענעז סָאװ ,יד טרעיינ ,אפֹור ןייק ןיא טינ ךיז ןקיטיינ ,טנּוזעג ןענעז
 .הבּוׁשּת ּוצ עקידניז יד טרעיינ ,םיקידַצ יד ןפור ןעמוקעג טינ ןיּב ךיא +=

 ןּוא טפָא ןטסַאפ ןנָחֹוי ןּופ םידימלַּת יד :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה יז ןּוא

 ענייד רעּבָא ,םישּורּפ יד ןּופ םידימלַּת יד ךיוא ןעּוט ױזַא ןּוא ,הליִפּת ןעּוט
 םינָּתּוחמ יד ןוָאל ריא טנָאק :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה ַעּוׁשִי ןּוא** .ןעקנירט ןּוא ןסע
 ןעו ,געט ןעמּוק רעּבָא ןלעװ עס** ?ייז טימ זיא ןתָח רעד תעַשֹּב ,ןטסַאפ
 ןטסַאפ יז ןלעװ טלָאמעד ןּוא ,ייז ןּופ ןרעװ ןעמונעגקעװַא טעװ ןתָח רעד
 טסייר רענייק :לשָמ ַא טלייצרעד ךיוא ייז טָאה רע ןּוא** .געט ענעי ןיא
 ןטלַא ןַא ףיוא ףױרַא סע טוט ןּוא ,שוּבלַמ םעיינ ַא ןּופ קיטש ַא ּפָא טינ
 םעד ןּופ קיטש סָאד ךיוא ןּוא ,עיינ סָאד ןסיירעצ רע טעװ ,ָאי ּביױא ;שוּבלַמ
 ןייק ןירַא טינ טּוט רענייק ןּוא* .ןטלַא םּוצ ןסַאּפ טינ ךיז טעװ םעיינ

 יד ןצַאלּפעצ ןייו רעיינ רעד טעװ שרעדנַא ;ןעלגָאל עטלַא ןיא ןייוו םעיינ
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 טרעַײנ* ןרױלרַאפ ןייג ןלעװ ןעלגָאל יד ןּוא ,ןסיגעצ ךיז טעװ ןּוא ,ןעלגָאל

 טָאה סָאװ ,רענייק ןּוא* .ןעלגָאל עיינ ןיא ןסיגנַײרַא ןעמ וּומ ןייוו םעיינ

 .טּוג זיא רעטלַא רעד :טגָאז רע םירָאװ ;םעיינ ליװ ,ןייוו ןטלַא ןעקנּורטעג
 זיא רע וַא ,רֶמֹעָה-תַריִפס ןּופ תֹּבַש ןטייוצ ןפיוא ןעוועג זיא סע ןּוא

 ןסירעגּפָא ןּבָאה םבידימלַּת ענייז ןּוא ;רעדלעפ-האּובּת ךרוד עגנאעג
 ןופ עכעלטע ןּוא* .ןסעגעג ןּוא טנעה ערעייז טימ ןּבירעצ ייז ןּוא ,ןעגנַאז
 ןָאט טינ רָאט ןעמ סָאװ ,סָאד ריא טּוט סָאװרַאפ :טגָאזעג ןּבָאה םישּורּפ יד
 טינ ריא טָאה :טגָאזעג ייז ּוצ ןּוא ,טרעפטנעעג טָאה ַעיוׁשִי ןוא* ?תֹּבַש םּוא

 ןּוא ,רע ,קירעגנוה ןעװעג זיא רע תעּב ,ןָאטעג טָאה דוָד סָאװ ,טנעיילעג
 זיוה םעד ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא זיא רע יװ* ;םיא טימ ןעוועג ןענעז סָאװ ,יד
 טינ רענייק סָאװ ,םינָּפַה-טֶהֶל סָאד ןסעגעג ןּוא ןעמונעג טָאה ןּוא ,טָאג ןּופ
 ןענעז סָאװ ,יד ּוצ ןּבעגעג ךיוא טָאה ןּוא ,ןסע טגעמעג ןּבָאה םיִנֲהֹּכ יד רָאנ

 רַאה ויא םָדָאְִּב רעד :טגָאועג יײז ּוצ טָאה רע ןּוא* א!?םיא טימ ןעוועג

 | .תֹּבַש םעד רעּביא
 ןעגנַאגעגנַײרַא זיא רע זַא ,תֹּבַש ןרעדנַא ןַא ןיא ןעוועג ןיא סע ןּוא*

 ,שטנעמ ַא ןעוװעג ויא ןטרָאד ןּוא ;טנרעלעג טָאה ןּוא ,תָסֶנֹּכַה תיֵּב ַא ןיא

 יד ןּוא שבירפֹוס יד ןּוא* .טרַאדרַאפ ןעוועג זיא טנַאה עטכער ןייז סָאװ

 ,תֹּבַש םּוא ןלייה םיא טעװ רע ּביױא ןעז ּוצ ,טקוקעגכָאנ םיא ןּבָאה םישּורּפ
 ,תובָשחַמ ערעייז ןענַאטשרַאפ טָאה רע רעּבָא* .ןרסמרַאפ ןענעק ּוצ םיא ידּכ
 :טרַאדרַאפ ןעוועג זיא טנַאה ןייז סָאװ ,ןשטנעמ םעד ּוצ טגָאזעג טָאה ןּוא
 ןוא ןענַאטשעגּפױא זיא רע ןּוא .טימ רעד ןיא ךיד לעטש ןּוא ,ףיוא ייטש

 :ךייא גערפ ךיא :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה ַעּוׁשִי ןוא"פ .טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה

 רעדָא ,שפָנ ַא ןעװעטַאװ !סטכעלש רעדָא ,סטּוג ןָאט ;רֹּבַש ןעמ געמ
 ּוצ טָאה ןּוא ,עלַא יז ףיוא טקּוקעגמּורַא ךיז טָאה רע ןּוא!? ?ןעגנערּבמוא
 ןייז ןוא ,ןָאטעג יזַא טָאד רע ןּוא .טנַאה ןייד סיוא קערטש :טגָאזעג םיא
 ןוא ,ןרָאצמירג טימ לּופ ןרָאװעג ןענעז יז ןּוא = .ןרָאװעג טנוזעג זיא טנַאה

 .ןַעּוׁשִי ּוצ ןָאט ןלָאז ייז סָאװ ,ןרעדנַא ןטימ רענייא ןטָארַאּב ךיז ןּבָאה
 ןעגנַאגעגסױרַא זיא רע זַא ,געט עקיזָאד יד ןיא ןעוועג זיא סע ןּוא *

 טכַאנ עצנַאג יד טגנערּברַאפ טָאה רע ןּוא :;ןייז ּוצ ?לֵלַּפתִמ גרעּב יד ןיא
 ןפורעג רע ! טָאה ,גָאט רָאװעג זיא סע תעַשּב ןּוא!* .טָאג ּוצ ָאט הֹליפּת ןיא

 .9 ,דכ ארקיו ;7-1 ,אכ 'א לאומש א
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 טָאה רע ןעמעװ ,ףלעװצ טלייװרעדסױא ייז ןּופ טָאה ןּוא ,םידימלַּת ענייז
 ,סורטעּפ ןּבעגעג ןעמָאנ ַא טָאה רע ןעמעוו ,ןענֹועמִש * :םיחילש ןפּורעגנָא

 ,ןיֶמלַּת-רַּב ןּוא סּוּפיליפ ןּוא ,ןְנָחֹוי ןּוא ןבקעי ןּוא ,רעדורּב ןייז ײרדנַא ןּוא

 טָאה ןעמ ןעמעוו ,ןענֹועמש ןּוא ,יֵפלַחְוִּב בקעי ןּוא ,ןאָמֹוּת ןּוא ןאַיּתַמ ןּוא *

 ןרָאװעג זיא סָאװ ,תֹויָרק-שיִא הדוהי ןּוא ,בֹקעֶיְְנִּב הדּוהי ןּוא :? ,יאָנִק ןפורעג

 .רוסָמ רעד
 ַא ףיוא ןענַאטשעג זיא ןּוא ,טרעדינעגּפָארַא יז טימ טָאה רע ןּוא

 קלָאפ ךֵס ַא ןּוא ,םידימלַּת ענייז ןּופ םלֹוע רעסיורג ַא ןּוא ,ץַאלּפ ןכַאלפ
 ןענעז ,ןֹודיִצ ןּוא רֹוצ ןּופ ןטרָאּב-םִי םעד ןּוא ,םִיַלָׁשּורי ןּוא הדוהי ץנַאג ןּופ
 ,יד ןּוא* ,ןתַאלֹוח ערעייז ןּופ ןרעװ ּוצ טליהעג ןּוא ,ןרעה םיא ןעמוקעג

 .ןרָאװעג טלייהעג ןענעז ,רעטסייג עניירמוא ןופ טגָאלּפעג ןעוועג ןענעז סָאװ

 זיא םיא ןּופ םירָאװ ,ןרירּוצנָא םיא טכוועג טָאה קלָאּפ עצנַאג סָאד ןּוא *

 | .טלייהעג ןעמעלַא יז טָאה ןּוא ,חֹוּכ ַא ןעגנַאגעגסױרַא
 טָאה ןּוא ,םידימלַּת ענייז ףיוא ןגיוא ענייז ןּביוהעגפיוא טָאה רע ןּוא *

 | :טגָאזעג
 .סרעייא ויא טָאג ןּופ תוכְלַמ סָאד םירָאװ ,עמערָא ךייא זיא ליואוו
 ןרעװ טעװ ריא םירָאװ ,ןרעגּוה טציא טּוט סָאװ ,ךייא זיא ליואוו::

 .טקיטעזעג
 .ןכַאל טעװ ריא םירָאװ ,ןענייו טציא טּוט סָאװ ,ךייא זיא ליואוו
 ךייא ןּוא ,ןּבָאה טנייפ ךייא ןלעװ ןטשטנעמ ןעוו ,ךייא יא ליואוו?

 סטכעלש סעּפע יװ ןעמָאנ רעיא ןפרַאװרַאפ ןּוא ,ןייז ׁשייַבמ ןּוא ןסיוטשרַאפ

 רַאפ טגנירּפש ןּוא ,גָאט םענעי ןיא ךייא טיירפ * .םָדָאְוִּב םעד ןגעוונופ

 יֹזַא טקנּוּפ םירָאװ ,למיה ןיא סיורג ויא רֵכֹׂש רעיא ,טעז םירָאװ ;החמִׂש

 .םיאיִבנ יד טימ ןָאטעג ןרעטלע ערעייז ןּבָאה
 ןגירקעג ןיוש טָאה ריא םירָאװ ,ךייר טנעז סָאװ ,ךייא ּוצ ייוו רעּבָא*!

 .טסיירט רעייא
 .ןרעגוה טעװ ריא םירָאװ ,טַאז טציא טנעז סָאװ ,ךייא .ּוצ יו
 ןוא ןרעױרט טעװ ריא םירָאװ ,ןכַאל טציא טוט סָאװ ,ךייא ּוצ יו

 .ןענייוו
 ,ךייא ןגעווופ סטּוג ןדער ןלעװ ןשטנעמ עלַא ןעוו ,ךייא .ּוצ ייוו*י

 .םיאיֵבנ עשלַאפ יד טימ ןָאטעג ןרעטלע ערעייז ןּבָאה יװַא םירָאװ
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 ערעיײא ּביל טָאה :ךיא גָאז ,ןרעהוצ ךיז טּוט סָאװ ,ךייא רעּבָא
 ןטלעש סָאװ ,יד טשטנעּב * ,טנייפ ךייא ןּבָאה סָאװ ,יד ּוצ סטּוג טּוט ,םיאנֹוׂש
 טגָאלש סָאװ ,רעד" .הֶזַבמ ךייא ןענעז סָאװ ,יד רַאפ לֵלַּפתִמ טייז ןּוא ,ךייא

 טמענ סָאװ ,םעד ןּופ ןּוא ;ערעדנַא יד ךיוא םיא ּביג ,קַאּב רעד ףיוא ךיד
 ּביג* ,ןטלַאהקירוצ טינ םיא ןּופ קָאר ןייד ךיוא ּוטסלָאז ,לטנַאמ ןייד ּוצ
 רעדָאּפ ,עקינייד סָאד ּוצ טמענ סָאװ ,םיא ןּופ ןּוא ;ריד ייּב טעּב סָאװ ,ןדעי

 ,ךייא ּוצ ןָאט ןלָאז ןשטנעמ זַא ,טליו ריא יװ ױזַא ןּוא*י .קירּוצ טינ סע
 .ייז ּוצ ןָאט ךיוא ריא טלָאז

 קנַאד רעסָאװ ,ּביל ךייא ןּבָאה סָאװ ,יד ּביל טָאה ריא בוא ןּוא *
 ןוא** .ּביל יז ןּבָאה סָאװ ,יד ּביל ןּבָאה עקידניז וליפַא טירָאװ ?ךייא טמּוק
 טמּוק קנַאד רעסָאװ ,סטּוג ךייא ןעּוט סָאװ ,יד טימ סטּוג טּוט ריא ּבוא

 ,יד טייל ריא ּבױא ןּוא** .עּבלעז סָאד ךיוא ןעּוט עקידניז יד וליפַא ?ךייא
 וליפַא ?ךייא טמּוק קנַאד רעסָאװ ,ןעמוקַאּב ּוצ קירּוצ טפָאה ריא ןעמעוו ןּופ

 .ליפיוַא רעדיװ ןעמוקַאּב ּוצ קירוצ ידּכ ,עקידניז ּוצ סיוא ןעייל עקידניז
 טרַאװרעד ןּוא ,טייל ןּוא ,סטּוג טּוט ןּוא ,םיאנֹוׂש ערעייא ּביל רעּבָא טָאה *

 רעדניק ןייז טעװ ריא ןּוא ,סיורג ןייז טעװ רַכֹׂש רעייא ןּוא ;קירוצ סעּפע טינ

 .עטכעלש ןּוא ערַאּבקנַאדמּוא יד ּוצ טּוג זיא רע םירָאװ ;ןטשרעּבײא םעד ןּופ

 .קיצרַאהמערַאּב ויא רעטָאפ רעייא יװ ױזַא ,קיצרַאהמערַאּב טייז *
 ןּוא ,טינ טּפשִמרַאפ ;ןרעװ טּפשִמעג טינ טעװ ריא ןּוא ,טינ טּפשִמ* |

 -לחֹומ ךיא טעװ עמ ןּוא ,לחֹומ טייז ;ןרעװ טּפשמרַאפ טינ טעװ ריא
 ,עטקירדעגנַײא ,עטּוג ַא ;ןרעװ ןּבעגעג ךיא טעװ עס ןּוא ,טיג** ;ןייז
 רעיא ןיא ןּבעג ךייא ןעמ טעװ סָאמ עקידנסיגרעּביא ןּוא ,עטלסערטענפיונּוצ

 ךיא טעװ ,ןטסעמ טּוט ריא סָאװ ,סָאמ רעד טימ טירָאװ .ןירַא סיוש

 .ןרעװ ןטסָאמעג קירּוצ
 ןריפ רעדנילּב ַא ןָאק :-לשָמ ַא טלייצרעד ךיוא ייז טָאה רע ןּוא **

 -דימלַּת ַא* ?ּבּורג ַא ןיא ןלַאפנַײרַא עדייּב טינ ןעד יז ןלעװ ?ןדנילּב ַא
 ,תומילש טכיירגרעד סָאװ ,רעכעלטיא רעּבָא ,ןיּבִר ןייז ןּופ רעכעה טינ טייטש
 סרעדוורּב ןייד ןיא לדנעּפש סָאד ּוטסעז סָאװרַאפ ןּוא * .יּבִר ןייז יו ןייז טעװ
 ּוטסנעק יװ רעדָא + ?טינ ּוטסעז גיוא ןגייא ןייד ןיא ץָאלק םעד רעּבָא ,גיוא
 ןייד ןּופ לדנעּפש סָאד ןעמענסורַא ךימָאל ,רעדּורּב :רעדּורּב ןייד ּוצ ןגָאז
 / םענ ,ףנֹוח ּוד ?גיוא ןגייא ןייד ןיא ץָאלק םעד טינ ּוטסעז ןײלַא ןּוא ,גיוא
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 רָאלק ןעז ּוטסעװ ךָאנרעד ןּוא ,גיוא ןגייא ןייד ןּופ ץָאלק םעד סױרַא םדֹוק
 .גױא סרעדּורּב ןייד ןיא זיא סָאװ ,לדנעּפש סָאד ןעמענּוצסױרַא

 ַא ןּוא ,זרוריִּפ עטכעלש ןייק טינ טגָארט םיוּב רעטּוג ַא םירָאװ
 טנעקרעד םיוּב ןכעלטיא *' ;תוריּפ עטּוג ןייק טינ טגָארט םיוּב רענעּברָאדרַאפ

 ןייק טינ ןעמ טּביילק רענרעד ןּופ םירָאװ ;תוריּפ ענעגייא ענייז טול ןעמ
 רעטּוג רעד * .טסּוקנרָאד ַא ןּופ ןּביױרט ןייק טינ ןעמ טּביײלק ךיוא ,ןגייפ

 רעד ןּוא ,סטּוג ץרַאה ןייז ןּופ רצֹוא ןטּוג םעד ןּופ סױרַא טגנערּב שטנעמ
 םירָאװ ;סטכעלש רצֹוא ןטכעלש ןייז ןּופ סױרַא טגנערּב שטנעמ רעטכעלש

 .ליומ סָאד טדער ןּופרעד ,לּופ ויא ץרַאה סָאד סָאװ ןּופ
 ךיא סָאװ טינ טּוט ןּוא ,רַאה ,רַאה :ךימ ריא טפּור סָאװרַאפ ןּוא *

 ,ייז טּוט ןּוא דייר עניימ טרעה ןּוא ,רימ ּוצ טמּוק סָאװ ,רעכעלטיא * !;גָאז
 ַא וצ ןכילגעג ויא רע * :ןכילגעג זיא רע ןעמעוו ּוצ ןוַײװ ךייא ךיא לעװ
 ןגייל ןּוא ,ןּבָארג ףיט טוָאלעג טָאה סָאװ ןּוא ,זױה ַא טיוּב סָאװ ,ןשטנעמ

 ,גנוציילפרַאפ ַא ןעמוקעג זיא סע תַעַשּב ןּוא ;ןולעפ ַא ףיוא טנעמַאדנופ םעד

 טנָאקעג טינ סע טָאה ןּוא ,ווה םענעי ןגעק ןגָאלשעג םָארטש רעד טָאה
 טרעה סָאװ ,רעד רעּבָא* .טיוּבעג טּוג ןעוועג זיא סע םירָאװ ,ןעלסערטעצ

 ,דרע רעד ףיוא זױה ַא טיוּבעג טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא יװ זיא ,טינ טּוט ןּוא

 ןיא סע ןּוא ,םָארטש רעד ןגָאלשעג טָאה םיא ןגעק סָאװ ;טנעמַאדנופ ַא ןָא

 .סיורג ןעוועג זיא זיוה םענעי ןּופ ןּברּוח רעד ןּוא ,ןלַאפעגנַײא ףּכיֵּת
 ןופ ןרעױא יד ןיא דיר עניז עלַא טקידנעעג טָאה רע יװ םעדכָאנ

 .םּוחַנ-רַפֹּכ ןייק ןעגנַאגעגנַײרַא רע זיא ,קלָאפ םעד ׂו
 ןעוועג םיא זיא סָאװ ,טכענק ַא טַאהעג טָאה ןַאמטּפױה ַא רענייא ןּוא

 ןּוא* .ןּברַאטש םייּב ןטלַאהעג טָאה ןּוא קנַארק ןעוועג זיא סָאװ ןּוא ,רעייט

 יד ןּופ םינקז טקישעג םיא ּוצ רע טָאה ,ןַעּושְי ןגעװ טרעהעג טָאה רע זַא
 ןּוא* .טכענק ןייז ןלייה ןּוא ןעמּוק לָאז רע זַא ,ןטעּבעג םיא טָאה ןּוא ,ןדִיי
 :טגָאזעג ןּוא ,ןטעּבעג רעייז םיא ייז ןּבָאה ,ןַעּוׁשִי ּוצ ןעמוקעג ןענעז ייז זַא
 טָאה רע םירָאװ" .םיא רַאפ ןָאט סָאד טסלָאז ּוד זַא ,טרעװ זיא רע
 -תיֵּב רעודנּוא טיוּבעגפיוא זדנוא ןילַא וליפַא טָאה ןּוא ,קלָאפ רעזדנוא ּביל

 טינ ןיש ןעוועג זיא רע תעּב ןּוא .ןעגנַאגעג ייז טימ זיא ַעּוׁשִי ןּוא* .תָסֶנֹּכַ
 יװַא םיא ,טניירפ םיא ּוצ טקישעג ןַאמטּפױה רעד טָאה ,זיוה םעד ןּופ טייוו
 טסלָאז ּוד זַא ,טרעו טינ ןיּב ךיא םירָאװ ;ַחיִרטַמ טינ ךיד ייז ,רַאה :ןגָאז ּוצ
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 ןטלַאהעג טינ ךיוא ןײלַא ךימ ךיא ּבָאה רעּבירעד' .ךַאד ןיימ רעטנּוא ןעמּוק

 טכענק ןיימ ןּוא ,טרָאװ סָאד רָאנ גָאז טרעיינ .ןעמּוק ּוצ ריד ּוצ יּואָר רַאפ
 רעטנּוא טלעטשעג ,שטנעמ ַא ןיִּב ךיא ךיוא םירָאװ* .ןרעװ טלייהעג טעװ

 ןוא !ייג :םעד ּוצ גָאז ךיא ןּוא ;לִיַח רימ רעטנּוא ּבָאה ןּוא ,טכַאמ-לעפַאּב
 ּוט :טכענק ןיימ ּוצ ןּוא .טמוק רע ןּוא !םּוק :ןרעדנַא ןַא ּוצ ןּוא ,טייג רע

 ךיו רע טָאה ,טרעהעג סָאד טָאה ַעּוׁשִי ןַא ןוא" .סע טּוט רע ןּוא !סָאד
 ,קלָאפ םּוצ טגָאזעג ןּוא טיירדעגסיוא ךיז טָאה ןּוא ,םיא רעּביא טרעדנואוועג

 טינ ךיא ּבָאה לאָרׂשִי ןיא וליפַא ,ךייא גָאז ךיא :ןעגנַאגעגכָאנ םיא זיא סָאװ
 ,םייהַא טרעקעגמוא ךיז ןּבָאה םיחּולש יד ןעוו ןּוא * .הנּומָא ַאזַא ןענופעג
 .טנוועג טכענק םעד ןענופעג יז ןּבָאה

 טָאטש ַא ןיא ןעגנַאגעג זיא רע זַא ,םעדכָאנ ךיילג ןעוועג יא סע ןּוא יי

 ןוא ,םיא טימ ןעגנַאגעג ןענעז םידימלַּת ענייז ןּוא ,ןיִעָנ ןעמָאנ ןטימ ןיײרַא

 רעד ןּופ רעיױט םּוצ טרעטנענרעד ךיז טָאה רע יװ ןּואי= .קלָאפ ךַס ַא
 ,רעטּומ ןייז ייּב דיחָי-ְןִּב ַא ,ןטױט ַא ןגָארטעגסױרַא טָאה ןעמ טשרע ,טָאטש
 ןעוועג ןענעז טָאטש רעד ןּופ ןשטנעמ ךךַס ַא ןּוא ;הֶנָמלַא ןַא ןעוועג זיא יז ןּוא

 זרונָמחַר ריא ףיוא רע טָאה ,ןעועג יז טָאה רַאה רעד זַא ןּוא * .ריא טימ
 טָאה ןּוא ןעגנַאגעגוצ זיא רע ןּוא ** .טינ ןייוו :טגָאזעג ריא ּוצ ןּוא ,טַאהעג
 טָאה רע ןּוא .ןייטש ןּבילּבעג ןענעז םיִאֹׂשֹונ יד ןּוא ;הטיִמ יד טרירעגנָא

 ךיז טָאה רעטיוט רעד ןּוא * .ףיוא ייטש ,ריד גָאז ךיא ,ןַאמרעגנּוי :טגָאזעג

 ּוצ ןּבעגעג םיא טָאה רע ןּוא .ןדער ּוצ ןּביױהעגנָא טָאה ןּוא ,טצעזעגפיוא
 טּבױלעג ןּבָאה יז ןּוא ;ןעמּונעגנָא עלַא ייז טָאה דחַּפ ַא ןּוא * .רעטּומ ןייז

 ,ןוא !ודנוא ןשיװצ ןענַאטשעגפיױא זיא איבָנ רעסיורג ַא :טגָאזעג ןּוא ,טָאג

 ןיא םיא ןגעו העידי עקיזָאד יד ןּוא* !קלָאפ ןייז ןָא טקנעדעג טָאה טָאג

 .טנגעג רעצנַאג רעד ןיא ןּוא ,הדּוהי ץנַאג ןיא ןעגנַאגעגסױרַא

 .ןכַאז עלַא עקיוָאד יד ןּופ ןֶנָחֹי טלייצרעד ןּבָאה םידימלַּת יד ןּוא !*
 טקישעג ייז טָאה ןּוא ,םידימלַּת ענייז ןּופ ייווצ ךיז ּוצ ןפורעג טָאה ןנָחֹוי ןּוא

 ןלָאז רעדָא ,ןעמּוק ףרַאד סָאװ ,רעד ּוטסיּב :ןגָאז ּוצ יװַא ,רַאה םעד ּוצ
 ,םיא ּוצ ןעמוקעג ןענעז ןשטנעמ יד זַא ןּוא" ?ןרעדנַא ןַא ףיוא ןטרַאװ רימ
 :ןגָאז ּוצ יװַא ,ריד ּוצ טקישעג ודנוא טָאה ליּבטַמַה ןָנָחֹוי :טגָאזעג יז ןּבָאה

 ?ןרעדנַא ןַא ףיוא ןטרַאװ רימ ןלָאז רעדָא ,ןעמּוק ףרַאד סָאװ ,רעד ּוטסיּב
 ןוא ןגָאלּפ ןּופ ןּוא ןתַאלֹוח ןּופ ְךַס ַא טלייהעג רע טָאה הֹעָש רענעי ןיא :!
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 ןעקנָאשעג רע טָאה ,דנילּב ןעוועג ןענעז סָאװ ,ךַס ַא ןּוא ,רעטסייג עזייּב ןּופ

 סָאװ ,ןָנָחֹי טלייצרעד ןּוא טייג :טרעפטנעעג ייז טָאה רע ןּוא * .היִאר יד
 ,ןעיג עמָאל יד ,היִאר רעייז ןגירק עדנילּב יד :טרעהעג ןּוא ןעועג טָאה ריא

 ןוא ,ףיוא ןעייטש עטיוט יד ,ןרעה עּביױט יד ,טקינײרעג ןרעוװ םיִעָרֹוצמ יד

 ,םעד ויא ליואוו ןּוא* .הבוט-הרוׂשּב יד טנשרדעג טרעװ עמערָא יד רַאפ
 .רימ ןיא ןעלכיורטש טינ ךיז טעװ סָאװ

 ןּבױהעגנָא רע טָאה ,ןעגנַאגעגקעװַא ןענעז ןֶנָחֹוי ןּופ םיחיִלש יד זַא ןּוא *!
 ןיא ןעו ןעגנַאגעגסױרַא ריא טנעז סָאװ :ןְנָהֹי ןגעו קלָאפ םּוצ ןדער ּוצ

 ריא טנעז ןעד סָאװ** ?טניװ ןטימ ךיז ןעלקָאש ענישטשָארט ַא ?רּבדִמ רעד

 סָאװ יד ,טעז ?םישּוּבלַמ ענייפ ןיא ןָאטעגנָא ןשטנעמ ַא ?ןעז ןעגנַאגעגסױרַא
 .םיכָלמ ןּופ ןצַאלַאּפ ןיא ןענעז ,ןייפ ןּבעל ןּוא ,טדיילקעג ךעלרעה ןענעו
 ,ךייא גָאז ךיא ,ָאי ?איִבָנ ַא ?ןעז ןעגנַאגעגסױרַא ריא טנעז ןעד סָאװ רעּבָא *'

 :ןּבירשעג טייטש עס ןעמעוו ןּופ ,רע זיא סָאד* .איבָנ ַא יװ רערעמ ךַס ַא
 ,םינָּפ ןייד רַאפ חיל ןיימ קיש ךיא ,עז

 ,אריד רַאפ געוו ןייד ןטיירגנָא טעװ סָאװ
 זיא ,רעּבייװ ןּופ ןרָאװעג ןריוּבעג ןענעז סָאװ ,יד ןשיװצ ,ךייא גָאז ךיא **

 תֹוכלַמ םעד ןיא רעטסנעלק רעד זיא ךָאד ,ןֶנָחֹוי יו רערעסערג ןייק .ָאטינ
 סָאד ןּבָאה יז תעּב ,קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא)* .םיא ןּופ רעסערג טָאג ןּופ

 ןּבָאה ייז םירָאװ ,טָאג טקיטרַאפטכערעג ןּבָאה ,םיסכֹומ יד ןּוא ,טרעהעג

 יד ןּוא םישּורּפ יד רעּבָא*י ;ןֶנָחֹי ןּופ הליבט רעד טימ ןעלבֹוט טזָאלעג ךיז

 םיא ןּופ ךיז ןּבָאה ייז םירָאװ ,טָאג ןופ הצָע יד ןפרָאװענּפָא ןּבָאה םיִמָכֵח
 (.ןעלבֹוט טוָאלעג טינ

 ?רֹוד ןקיזָאד םעד ןּופ ןשטנעמ יד ןכַײלג ךיא לָאז רעּבָא ןעמעוו ּוצ יי
 ףיוא ןציז סָאװ ,רעדניק יװ ךיילג ןענעז ייז* ?ךעלנע ייז ןענעז ןעמעוו ּוצ
 :ןרעדנַא םּוצ רענייא ןפּור ןּוא ,ץַאלּפקרַאמ םעד

 ;טצנַאטעג טינ טָאה ריא ןּוא ,ךייא רַאפ טליּפשעג ןּבָאה רימ
 .טנייוועג טינ טָאה ריא ןּוא ,טגָאלקעג ןּבָאה רימ

 ןוא ,טיורּב ןייק ןסעגעג טינ טָאה ןּוא ,ןעמּוקעג זיא ליּבטַמַה ןֶנָחֹוי םירָאװ**

 רעד** .טסיײג ןוייּב ַא טָאה רע :טגָאז ריא ןּוא ,ןייו ןייק ןעקנורטעג טינ
 שטנעמ ַא ,טעז :טגָאז ריא ןּוא ,טקנירט ןּוא טסע רע ,ןעמוקעג זיא םָדָאְןֶּב

 .| ,ג יכאלמ א
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 זיא ;רמכָח יד ןּוא** !םיאטֹוח ןּוא םיסכֹומ ןּופ טניירפ ַא ,אבֹוסו לֵלֹוז ַא
 .רעדניק עריא עלַא ןּופ טקיטרַאפטכערעג

 טימ ןסע לָאז רע ןַא ,ןטעּבעג םיא טָאה םישּורּפ יד ןּופ רענייא ןּוא *
 טצעזעג ךיז טָאה ןּוא ,זיוה סישּורּפ םעד ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא זיא רע ןּוא ,םיא
 ןּוא ,טָאטש רעד ןיא השֶא עקידניז ַא ןעוועג זיא טרָאד ,עז ןּוא* .שיט םּוצ

 ,זױה סישּורּפ םעד ןיא שיט םייּב טציז רע זַא ,ןרָאװעג רָאװעג זיא יז זַא
 ךיז טָאה ןּוא* ,לַײאּבלַאז טימ לגירק רעטסַאּבַאלַא ןַא טכַארּבעג יז טָאה
 ןצענַאּב ןּבױהעגנָא טָאה ןּוא ,עקידנענייװ ַא סיפ ענייז ייּב ןטניה טלעטשעג

 ריא ןּופ רָאה יד טימ טשיװעגּפָא ייז טָאה ןּוא ,ןרערט עריא טימ סיפ ענייז
 ןוא* .לַײאּבלַאז םעד טימ טּבלַאזעג ייז ןּוא ,סיפ ענייז טשיוקעג ןּוא ,ּפָאק

 ּוצ רע טָאה ,ןעזעג סָאד טָאה ,ןטעּברַאפ םיא טָאה סָאװ ,ישּורּפ רעד תעּב
 סָאװ ןּוא רעװ טנעקרעד רע טלָאװ ,איבָנ ַא ןעוועג רע טלָאװ :טגָאזעג ךיז

 ןּוא? .עקידניז ַא זיא יז זַא ,ןָא םיא טריר סָאװ ,זיא סָאד תשָא ןיִמ ַא רַאפ
 סעּפע ריד ּבָאה ךיא ,ןֹועמִָש :טגָאזעג םיא ּוצ ןּוא ,טרעפטנעעג טָאה ַעּוׁשִי
 טָאה ;רוָולַמ ַא רענייא* .יּבַר ,סָאװ :טרעפטנעעג טָאה רע ןּוא .ןגָאז ּוצ

 טרעדנוה ףניפ ןעװעג קידלּוש םיא יא רענייא ;תובֹוח-ילעַּב ייווצ טַאהעג

 טַאהעג טינ ןּבָאה יז יװ ױזַא ןּוא= .קיצפּופ רערעדנַא רעד ןּוא ,םבירָניד

 טעװ ייז ןּופ רעװ .ןעוועג לחֹומ ןדייּב יז רע טָאה ,ןלָאצַאּב ּוצ סָאװ טימ
 ןכער ,רעד :טרעפטנעעג ןֹועמֶׁש טָאה* !?ןּבָאה ּביל רעמ רעּבירעד םיא

 :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה רע ןּוא .ןטסניימ םּוצ ןעוועג לחֹומ טָאה רע ןעמעוו ,ךיא

 ,השֶא רעד ּוצ טיירדעגסיוא ךיז טָאה רע ןּוא* .טּפשִמעג קיטכיר טסָאה ּוד
 ןעמּוקעגנַײרַא ןיּב ךיא ?השָא עקיזָאד יד טסעז ּוד :ןענֹועמש ּוצ טגָאזעג ןּוא

 יז ,ןּבעגעג טינ רימ ּוטסָאה סיפ עניימ רַאפ רעסַאװ ןייק ןּוא ,זיוה ןייד ןיא
 טשיװעגּפָא יז טָאה ןּוא ,ןרערט עריא טימ סיפ עניימ טצענַאּב טָאה רעּבָא
 ךיא טניז ,רעּבָא יז ;שּוק ןייק ןּבעגעג טינ רימ טסָאה ּוד * .רָאה עריא טימ
 טסָאה ּוד* .סיפ עניימ ןשּוק ּוצ טרעהעגפיוא טינ טָאה ,ןעמוקעגנַײרַא ןיּב
 טימ סיפ עניימ טּבלַאזעג טָאה יז רעּבָא ;לַײא טימ ּפָאק ןיימ טּבלַאזעג טינ

 ןענעז ,ְךַס ַא ןענעז סָאװ ,דניז עריא :ריד ךיא גָאז רעּבירעד * .לַײאּבלַאז
 קינײװ ןעמעװ רעּבָא ;טַאהעג ּביל ְךַס ַא טָאה יז םירָאװ ,ןרָאװעג ןּבעגרַאפ

 ריא ּוצ טָאה רע ןּוא * .קינײװ ּביל טָאה רעקיזָאד רעד ,ןּבעגרַאפ טרעוו
 ןענעו סָאװ ,יד ןּוא* .ןרָאװעג ןּבעגרַאפ ריד ןענעו דניז ענייד :טגָאזעג
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 ,רע זיא רעװ :ךיז ןשיװצ ןגָאז ןעמּונעג ןּבָאה ,שיט םייּב םיא טימ ןסעזעג
 ןייד :השָא רעד ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא* ?דניז וליּפַא טיגרַאפ רע סָאװ

 .םולָשּב יג ;ןעװעג ליצַמ ךיד טָאה הּומַא
 ןּוא טעטש ךרּוד ןעגנַאגעג זיא רע זַא ,םעדכָאנ ףּכיֵּת ןעוועג ויא סע ןּוא

 םעד ןּופ הרוׂשּב עטּוג יד טגָאזעגנָא ןּוא טנשרַדעג טָאה ןּוא ,רעפרעד 1

 עכעלטע ךיוא ןּוא? ,ןעוועג םיא טימ ןענעז ףלעווצ יד ןּוא .טָאג ןּופ תוכְלַמ

 :ןטײהקנַארק ןּוא רעטסייג עזייּב ןּופ ןרָאװעג טלייהעג ןענעז סָאװ ,ןעיורפ
 ןענעז רעטסייג עוייּב ןּביז ןעמעוו ןּופ ,תילָדְגַמ ןפורעג טָאה ןעמ ןעמעוו ,םִירִמ
 ןּוא ,ןסודרּוה ייּב רעטלַאװרַאפ ַא ,ןאָוּוּכ ןּופ ּבייװ סָאד ,הָנָחֹי ןּוא* ,סױרַא

 ןוא ּבָאה רעיז טימ טנידעג ייז ןּבָאה סָאװ ,ערעדנַא ְךֵס ַא ןּוא ,הָנַׁשֹוש

 .סטּוג
 ןעמוקעג ןענעז יז ןּוא ,ןעמּוקעגנעמַאזּוצ ךיז זיא קלָאפ ְךַס ַא תעּב ןּוא

 זיא רעַײז רעד* :לשִֶמ ַא טימ טדערעג רע טָאה ,טָאטש רעדעי ןּופ םיא ּוצ
 לייט ןיא ,טַײזעג טָאה רע תעּב ןּוא ;העירז ןייז ןעַײזרַאפ ּוצ ןעגנַאגעגסױרַא

 ןּבָאה למיה ןּופ לנייפ יד ןּוא ,ןרָאװעג ןטערטעצ זיא ןּוא ,געוו םייּב ןלַאפעג

 יװ ףֹּכיֵּת ןוא ;לעפ םעד ףיוא ןלַאפעג זיא ערעדנַא ןּוא* .טרעצרַאפ יז
 טַאהעג טינ טָאה יז תמחַמ ,ןרָאװעג טקלעװרַאפ יז זיא ,ןעגנַאגעגפיוא זיא יז

 רענרעד יד ןּוא ,רענרעד ןשיװצ ןלַאפעג זיא ערעדנַא ןּואז .טײקטכַײפ ןייק
 ןלַאפעג זיא ערעדנַא ןּוא* .טקיטשרעד יז ןּבָאה ןּוא ,ריא טימ ןסקַאװעג ןענעז

 טכּורפ טכַארּבעגסױרַא טָאה ןּותצ ,ןטקַאװעג זיא ןּוא ,דרע רעטּוג ףיוא
 סָאװ ,רעד :ןפורעגסיוא רע טָאה ,טגָאועג סָאד טָאה רע תעּב .ךַאפטרעדנוה

 .ןרעה לָאז ,ןרעה ּוצ ןרעיוא טָאה
 ןָאק לשִמ עקיוָאד סָאד סָאװ ,טגערפעג םיא ןּבָאה םידימלַּת ענייז זַא ןּוא'

 תודֹוס יד ןייטשרַאפ ּוצ ןרָאװעג ןּבעגעג זיא ךייא :טגָאועג רע טָאה * ,ןעניימ
 יז ידּכ ,םילָשמ ןיא--עקירעּביא יד רַאפ רעּבָא ,טָאג ןּופ תוכלַמ םעד ןּופ
 סָאד ןּוא+ .ןייטשרַאפ טינ ךָאד ןּוא ןרעה ןּוא ,ןעז טינ ךָאד ןּוא ןעז ןלָאז
 געוו םייּב ענעי ןּוא * .טָאג ןּופ טרָאװ סָאד זיא העירז יד :לשָמ סָאד טניימ

 קעװַא טמענ ןּוא ,ןטָׂש רעד טמּוק ךָאנרעד ,טרעהעג סע ןּבָאה סָאװ ,יד ןענעז
 טעװעטַארעג ןּוא ןּבױלג טינ ןלָאז יז ידּכ ,ץרַאה רעייז ןּופ טרָאװ סָאד
 ןעמענ ,ןרעה ייז תעַשּב סָאװ ,יד ןענעז ,ןולעפ םעד ףיוא ענעי ןּוא * .ןרעוו
 ןּביולג ןּוא ,לצרָאװ ןייק טינ רעּבָא ןּבָאה יז ;החמִׂש טימ טרָאװ סָאד ןָא יז
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 ןלַאפעג ויא סָאװ ,סָאד ןּוא * .ןויָסְנ ןופ טייצ ןיא ּפָא ןלַאפ ןּוא ,עלייוו ַא

 ןעייג יז תעַׂשּב ןּוא ,טרעהעג ןּבָאה סָאװ ,יד ןענעז סָאד ,רענרעד ןשיװצ
 ןּופ םיִנּונעַּת ןּוא ?-ווריִׁשַע ןּוא תוגַאד יד ןּופ טקיטשרעד ייז ןרעוו ,קעװַא

 רעטּוג רעד ףױא סָאד ןּוא-* .קיטַײצ טינ טרעװ טכורפ רעייז ןּוא ,ןּבעל
 ,טרעהעג ןּבָאה יז סָאװ ,טרָאװ סָאד טסעפ ןטלַאה סָאװ ,יד ןענעז סָאד ,דרע
 .טייקידלודעג טימ טכּורפ סױרַא ןעגנערּב ןּוא ,ץרַאה טּוג ןּוא ךעלרע ןַא ןיא

 ַא טימ סע טקעדרַאפ ,טכיל ַא ןדנּוצעגנָא טָאה סָאװ ,רענייק ןּוא !*

 ַא ןיא סע טלעטש רע טרעיינ ;טעּב ַא רעטנוא סע טלעטש רעדָא ,יללַּכ
 םירָאװ" .טכיל סָאד ןעו ןענעק ןלָאז ,ןײרַא ןעמּוק סָאװ ,יד ידּכ ,רעטכַײל

 יא עס ןּוא ,טקעלּפטנַא ןרעװ טינ טעװ סָאװ ,ןליוהרַאפ טינרָאג ויא סע

 .טביל סָאד ןעורעד ןּוא טנַאקַאּב ןרעװ טינ טעװ סָאװ ,ןגרָאּברַאפ טינרָאג
 םעד ,טָאה עס רעװ םירָאװ ;טרעה ריא יװַאיװ גנוטכַא טיג רעּבירעד !*

 ןעמונעגקעװַא טעװ םיא ןּופ ,טינ טָאה עס רעװ ןּוא ,ןרעװ ןּבעגעג טעװ

 .טָאה רע טניימ רע סָאװ ,סָאד וליפַא ןרעוו
 ןּוא ,רעדירּב ענייז ןּוא רעטּומ ןייז ןעמוקעג םיא ּוצ ןענעז סע ןּוא *

 םיא טָאה ןעמ ןּוא*י .םלֹוע םעד ּבילּוצ םיא ּוצ ןעמוקּוצ טנָאקעג טינ ןּבָאה יז

 ךיד ןליוו ןּוא ןסיורד ןיא ןעייטש רעדירּב ענייד ןוא רעטּומ ןייד :טגָאזעג
 עניימ ןּוא רעטּומ ןיימ :טגָאזעג יז ּוצ ןּוא ,טרעפטנעעג טָאה רע רעּבָא* .ןעז

 .סע ןעוט ןּוא ,טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןרעה סָאװ ,עקיזָאד יד ןענעז רעדירּב
 םידימלַּת ענייז ןּוא רע זַא ,געט ענעי ןּופ םענייא ןיא ןעוועג ויא סע ןּוא

 -רעּבירַא רימָאל :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה רע ןּוא ,ףיש ַא ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא ןענעז

 ןוא* ,ןרָאפעגסױרַא ןענעז ייז ןּוא ,םבִי טי רערעדנַא רעד ףיוא ןרָאפ
 ךיז טָאה טניוװומערוטש ַא ןוא ,ןפָאלשעגנַײא רע זיא ,ןרָאפעג ןענעז יז תעּב
 ןעוועג ןענעז ןּוא ,ןרָאװעג טציילפרַאפ ןענעז יז ןּוא ;םִי ןפיוא טזָאלעגּפָארַא
 ןוא ,טקעװעגפיוא םיא ןּבָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגוצ ןענעז ייז ןּוא*! .הֵנָּכַס ןיא
 ןּוא ,ןענַאטשעגפױא זיא רע ןּוא !רעטנּוא ןעייג רימ ,רַאה ,רַאה :טגָאזעג

 יז ןּוא ;סעילַאװכ עקידמערּוטש יד ןּוא טניװ םעד ףיוא ןגירשעגנָא טָאה
 ּוצ טָאה רע ןּוא* טייקליטש ַא ןרָאװעג ויא סע ןּוא ,טגיײלעג ךיז ןּבָאה
 ךיז ןּוא טַאהעג ארֹומ ןּבָאה ייז ןוא ?הדנּומָא רעייא זיא ּואוו :טגָאזעג ייז
 ,רע ויא ךעלטנגייא רעװ :ןרעדנַא םּוצ רענייא טגָאזעג ןּבָאה ןּוא ,טשודיִחעג
 ?םיא ןכרָאהעג ייז ןּוא ,רעסַאװ ןּוא טניװ וליפַא טלעפַאּב רע סָאװ
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 זיא סָאװ ,םִייַרדַג יד ןּופ דנַאל םעד ןיא ןעמּוקעגנָא ןענעז יז ןּוא **
 זיא ,הׂשָּבַי רעד ףיוא ןעמוקעגסױרַא זיא רע תעּב ןּוא .לילָג רעּביאנגעק

 עזייּב טַאהעג טָאה סָאװ ,טָאטש רעד ןּופ שטנעמ ַא ןעמוקעג ןגעקטנַא םיא
 טָאה ןּוא ,רעדיילק ןייק ןגָארטעג טינ רע טָאה טייצ עגנַאל ַא רַאפ ;רעטסיײג

 רע ןַא ןּוא** .םיֹרָבק יד ןשיװצ טרעיינ ,זיוה ןייק ןיא ןטלַאהעגפיוא טינ ךיז

 ,ןלַאפעגרעדינַא םיא רַאפ זיא ןּוא ,ןגירשעגסיוא רע טָאה ,ןֵעּוׁשִי ןעזרעד טָאה
 ןּופ ןּוז ּוד ,ַעּוׁשִי ,רימ ּוצ וטסָאה טָאװ :טגָאזעג לֹוק ךיוה ַא טימ טָאה ןּוא
 ןלױפַאּב טָאה רע םירָאװ?* .טינ ךימ קינייּפ ,ךיד טעב ךיא ?ןטשרעבייא םעד
 לָאמ ְךַס ַא םירָאװ) .ןשטנעמ םעד ןּופ ןעמוקוצסױרַא טסייג םעניירמּוא םעד

 ןּוא ,הרימש רעטנּוא ןטלַאהעג םיא טָאה ןעמ ןּוא ;טּפַאכעגנָא םיא רע טָאה
 יד ןסירעגרעדנַאנופ טָאה רע רעּבָא ,קירטש טימ ןּוא ןטייק טימ ןדנוּבעג םיא
 זרֹויְרָּבדְמ יד ןיא טסייג ןוייּב םעד ןּופ ןרָאװעג ןּבירטעג זיא ןּוא ,קירטש

 רע טָאה !ןעמָאנ ןייד ןיא סָאװ :טגערפעג םיא טָאה ַעּוׁשִי ןּוא* (.ןײרַא
 ןוא .םיא םיא ןײרַא ןענעז רעטסייג עזייּב ְךַס ַא םירָאװ ;הנחַמ :טגָאזעג

 םֹוהּת םעד ןיא ןרעדינ ּוצ ןלעּפַאּב טינ ייז לָאז רע זַא ,ןטעּבעג םיא ןּבָאה יז

 עדַאטס עסיורג ַא טעשַאּפעג ךיז טָאה גרַאּב ןפיוא ןטרָאד ןּוא* .ןײרַא
 ןיא שינעּבױלרעד ןּבעג ייז לָאז רע ןַא ,ןטעּבעג םיא ןּבָאה יז ןּוא ;םיריִזַח
 עוייּב יד ןּוא* .שינעּבױלרעד ןּבעגעג יז טָאה רע ןּוא .ןײגוצנַײרַא יז
 יד ןיא ןײרַא ןענעז ןּוא ,ןשטנעמ םעד ןּופ ןעמוקעגסױרַא ןענעז רעטסייג

 ,ןײרַא םִי ןיא עּוּפיִש םעד ןּופ טוָאלעגּפָארַא ךיז טָאה עדַאטס יד ןּוא ;םיריִזַח
 .ןרָאװעג ןעקנורטרעד ןענעז ןּוא

 יז ןענעז ,ןעשעג ןיא סע סָאװ ,ןעועג ןּבָאה רעכעטסַאּפ יד זַא ןּוא **

 .רעפרעד יד ןיא ןּוא טָאטש רעד ןיא טלייצרעד סע ןּבָאה ןּוא ,ןפָאלטנַא
 ןעמוקעג ןענעז ייז ןּוא ;ןעשעג זיא סע סָאװ ןעז ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז יז ןּוא **
 ןענעז רעטסייג עזייּב יד ןעמעוו ןּופ ,ןשטנעמ םעד ןענופעג ןּבָאה ןּוא ,ןַעּוׁשִי ּוצ
 יז ןּוא ,לכָׂש ןרָאלק םייּב ןּוא ןָאטעגנָא ,ןַעּוׁשִי ןופ סיפ יד ייּב ןציו ,סױרַא
 טלייצרעד ןּבָאה ,ןעועג סע ןּבָאה סָאװ ,יד ןּוא* .ןעמּוקַאּב ארֹומ ןּבָאה
 קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא" ,ןרָאװעג טלייהעג ויא רענעסעוַאּב רעד יװַאיװ
 ןּופ לָאז רע זַא ,ןטעּבעג םיא טָאה םִייִרדִג יד ןּופ דנַאל םעד ןּופ םּורַאדנּור
 יא רע ןּוא .ארֹומ עסיורג ַא ןלַאּפַאּב יז ויא סע םירָאװ ;ןעיצקעװַא יז
 ,שטנעמ רעד ןּוא* .טרעקעגמּוא ךיז טָאה ןּוא ,ףיש ַא ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא



 51--39 ,ח סַאקּול 142

 לָאז רע זַא ,ןטעּבעג םיא טָאה ,סױרַא ןענעז רעטסייג עזייּב יד ןעמעוו ןּופ

 :טגָאועג ןּוא ,טקישעגקעװַא םיא טָאה רע רעּבָא ;םיא טימ ןּבַײלּברַאפ ןגעמ

 ןּוא .ןָאטעג ריד טימ טָאה טָאג סָאװ לייצרעד ןּוא ,םײהַא םּוא ךיד רעק *
 ַעּוׁשִי סָאװ ,טָאטש רעצנַאג רעד ןיא טלייצרעד טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעג זיא רע

 .ןָאטעג םיא טימ טָאה
 ילּבקמ םיא קלָאפ סָאד טָאה ,טרעקעגמוא ךיז טָאה ַעּוׁשִי זַא ןּוא *

 ןעמוקעג זיא טָא ןּוא + .םיא ףיוא טרַאװעג עלַא ןּבָאה ייז םירָאװ ;ןעװעג םיִנָּפ

 ;תֶסְנּכַה-תיֵּב םעד ןּופ יאּבַג ַא ןעוועג זיא סָאװ ,ריִאָי ןעמָאנ ןטימ שטנעמ ַא
 ןעמוק ּוצ ,ןטעּבעג םיא טָאה ןּוא ,סיפ סַעּוׁשִי ּוצ ןלַאפעגרעדינַא זיא רע ןּוא
 רעטלע ןיא ,הדיִחייתַּב ַא טַאהעג טָאה רע םירָאװ* ;ןײרַא זיוה ןייז ןיא
 רע תעּב ןּוא .ןּברַאטש םייּב ןטלַאהעג טָאה יז ןּוא ,רָאי ףלעװצ םּורַא ןּופ

 .םיא םּורַא טגנערדעג קלָאפ סָאד ךיז טָאה ,ןעגנַאגעגניהַא זיא
 סָאװ ןּוא ,סולפטּולּב ַא טַאהעג רָאי ףלעוװצ טָאה סָאװ ,יורפ ַא ןּוא *

 טינ יז טָאה רענייק ןּוא ,םיאפֹור ףיוא ןגעמרַאפ ץנַאג ריא ןּבעגעגסױא טָאה
 תופנַּכ יד טרירעגנָא טָאה ןּוא ,םיא רעטניה טנעענעג טָאה** ,ןלייה טנעקעג
 ַעּוׁשִי ןּוא * .טלעטשעגּפָא ךיז סולפטּולּב ריא טָאה ףּכיֵּת ןּוא ,שוּבלַמ ןייז ןּופ

 טָאה ,טנקיילעג ןּבָאה עלַא זַא ןּוא ?טרירעגנָא ךימ טָאה רעװ :טגָאזעג טָאה
 ַעּוׁשִי רעּבָא* !ךיד טגנערד ןּוא טקירד קלָאפ סָאד ,רַאה :טגָאזעג סּורטעּפ

 ,טליפרעד ּבָאה ךיא םירָאװ ;טרירעגנָא ךימ טָאה רעצימע :טגָאזעג טָאה
 ,ןעזעג טָאה יורפ יד תעּב ןּוא* .ןעגנַאגעגסױרַא רימ ןּופ זיא הרּובג ַא זַא
 זיא ןּוא עקידרעטיצ ַא ןעמוקעג יז זיא ,ןגרָאּברַאפ ןּבילּבעג טינ זיא יז זַא

 ,קלָאפ ןצנַאג םעד רַאפ טלייצרעד טָאה ןּוא ,ןלַאפעגרעדינַא םיא רַאפ
 .ןרָאװעג טלייהעג ףּכיֵּת ויא יז יװ ןּוא ,טרירעגנָא םיא טָאה יז סָאװרַאפ

 ;ןפלָאהעג ריד טָאה הנּומֶָא ןייד ,רעטכָאט :טגָאועג ריא ּוצ טָאה רע ןּוא *

 .םולָשּב יג
 סיֵאֹּבַג םעד ןופ רענייא ןעמּוקעג ויא ,טדערעג ךָאנ טָאה רע תעַשּב *

 םעד ַחיִרטַמ טינ ייז ;ןּברָאטשעג זיא רעטכָאט ןייד :טגָאזעג טָאה ןּוא ,זיוה
 ּבָאה :טגָאזעג םיא ּוצ רע טָאה ,טרעהעג סָאד טָאה ַעּוׁשִי זַא ןּוא" .ןיּבִר
 זַא ןוא* .ןרעװ טעװעטַארעג טעװ יז ןּוא ,הנּומָא רָאנ ּבָאה ;ארֹומ ןייק טינ
 טימ ןײגנַײרַא טזָאלעג טינ םענייק רע טָאה ,זוה םּוצ ןעמּוקעגּוצ זיא רע
 רעטּומ יד ןּוא רעטָאפ םעד ןּוא ,ןבקעַי ןּוא ,ןְנָחֹוי ןּוא ,ןסּורטעּפ ץּוחַא ,םיא
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 רעּבָא ;ןגָאלקַאּב ןּוא ןענײװַאּב ןָאטעג יז ןּבָאה עלַא ןּוא* .לדיימ םעד ןּופ
 טּוט יז טרעיינ ,ןּברָאטשעג טינ זיא יז םירָאװ ;טינ טנייוו :טגָאזעג טָאה רע
 ,טסּואװעג ןּבָאה ייז לייוו ,טכַאלעגסױא טּוג םיא ןּבָאה יז ןּוא* .ןפָאלש

 :טגָאזעג ןּוא ,טנַאה רעד ייּב ןעמּונעגנָא יז טָאה רע רעּבָא** .טוט זיא יז זַא
 ףֹּכיֵּת זיא יז ןּוא ,טרעקעגקירּוצ ךיז טָאה טסייג ריא ןּוא** .ףיוא ייטש ,דניק

 .ןסע ּוצ סעּפע ןּבעג ריא לָאז עמ ,ןסייהעג טָאה רע ןּוא ;ןענַאטשעגפױא

 ,ןלופַאּב יי טָאה רע רעּבָא ;ןרָאװעג םמֹוּתשִנ ןענעו ןרעטלע עריא ןוא **
 .ןעשעג זיא סע סָאװ ,ןלייצרעד טינ םענייק ןלָאז יז זַא

 טכַאמ ןּבעגעג ייז טָאה ןּוא ,ףלעװצ יד ןפּורעגנעמַאזוצ טָאה רע ןּוא

 .ןטײהקנַארק ןליײה ּוצ ןּוא ,רעטסייג עזייּב עלַא רעּביא הטילש ןּוא 8
 ּוצ ןּוא ,טָאג ןּופ ?רוכלַמ סָאד ןגָאװצנָא טקישעגסױרַא ייז טָאה רע ןּוא

 ןייק טינ ,געוו ןפיוא טימ טינרָאג טמענ :טגָאזעג יז ּוצ טָאה רע ןּוא* .ןלייה
 ךיוא טָאה ןּוא ;טלעג ןייק טינ ,טיורּב ןייק טינ ,שַאטעוַײר ןייק טינ ,ןקעטש

 ןטרָאד ,ןעמּוקנַײרַא טעװ ריא זיוה רעסָאװ ןיא ןּוא* .קער ייווצ ןייק טינ
 טינ ךייא טעװ ןעמ ּואו ןּוא* .רעטייוו טייג ןטרָאד ןּופ ןּוא ,טּבַײלּברַאפ

 ּביױטש םעד ןעלסערטּפָא ןּוא ,טָאטש ענעי ןזָאלרַאפ ריא טלָאז ,ןעמענפיוא
 ןוא ,טרעקעגּפָא ןּבָאה ייז ןּוא" .יײז ןגעק תודָע ןַא רַאפ סיפ ערעייא ןּופ

 ?דריוׂשּב יד ןעװעג רֹׂשַבמ ןּבָאה ןּוא ,רעפרעד יד רעּביא ןעגנַאגעג ןענעז
 | .טלייהעג םּוטעמּוא ןּוא

 יא סע סָאװ ,ץלַא ןּופ טרעהעג טָאה ,ךרַארטעט רעד ,סודרּוה ןּוא '

 ןּבָאה לייט םירָאװ ,ןעװעג טגרָאזַאּב קרַאטש ויא רע ןּוא ,ןרָאװעג ןָאטעג
 ּוהָיְלֲא זַא ,ערעדנַא ןּוא * ,םיתָמַה-תִיְחּת ןענַאטשעגפיױא זיא ןֶנָחֹוי זַא ,טגָאזעג

 זיא םיאיִבֹנ עטלַא יד ןּופ רענייא זַא ,ערעדנַא רעדיװ ןּוא ;ןזיװַאּב ךיז טָאה
 ןקַאהּפָא טזָאלעג ךיא ּבָאה ןֶנָחֹוי :טגָאזעג טָאה סודרּוה ןּוא" .ןענַאטשעגפיױא
  עניװַא רעה ךיא ןעמעװ ןּופ ,רעקיזָאד רעד זיא רעװ רעּבָא ;ּפָאק םעד
 .ןעז ּוצ טרעגַאּב םיא טָאה רע ןּוא ?ןכַאז

 ,טלייצרעד םיא ןּבָאה ןּוא ,טרעקעגמּוא ךיז ןּבָאה םיחיָלש יד ןּוא*
 ןײלַא טרעקעגּפָא טָאה ןּוא ,ןעמונעג יז טָאה רע ןּוא .ןָאטעג ןּבָאה ייז סָאװ
 סָאד טָאה קלָאפ סָאד ןַא ןּוא!! .הָדיַצ-תיֵּב ןסייהעג טָאה סָאװ ,טָאטש ַא ּוצ
 ןּוא ,ןעמונעגפיוא ייז טָאה רע ןּוא ;ןעגנַאגעגכָאנ םיא יז ןענעז ,טקרעמַאּב
 ךיז ןּבָאה סָאװ ,יד ןּוא ,טָאג ןּופ תרוכלַמ םעד ןּופ טדערעג ייז ּוצ טָאה
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 ןּבױהעגנָא ךיז טָאה גָאט רעד-ןּוא = .טלייהעג רע טָאה ,האופר ַא ןיא טקיטיינעג

 סָאד ּפָא זָאל :טגָאועג םיא ּוצ ןּוא ,טנעענעג ןּבָאה ףלעװצ יד ןּוא ;ןגיינ ּוצ
 רעדלעפ ןּוא רעפרעד עקימּורַא יד ןיא ןייג ןענעק ןלָאז ייֵז ידּכ ,קלָאפ
 ןטסיװ ַא ןיא ָאד ןענעז רימ טירָאװ ;זייּפש ןגירק ּוצ ןּוא ןקיטכענוצרעּביא

 :טגָאזעג ייז ןּבָאה .ןסע ּוצ ייז ריא טיג :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה רע רעּבָא * .טרָא
 ןּוא ןייג .ןלָאז רימ ןדייס --שיפ ייווצ ןּוא סנּבַאל ףניפ יװ רעמ טינ ןּבָאה רימ
 םּורַא ןעוועג ןענעז ייז םירָאװ):* .קלָאפ ןצנַאג ןקיזָאד םעד רַאפ זייּפש ןפיוק

 ןיא סיוא ייז טצעז :םידימלַּת ענייז ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא (.ןַאמ טנזיוט ףניפ
 ןּבָאה ןּוא ,ןָאטעג יװַא ןּבָאה יז ןּוא* .רעדעי ןיא קיצפופ םּורַא ,תוּתיִּכ
 ייוװַצ יד ןּוא סנּבַאל ףניפ יד ןעמּונעג טָאה רע ןּוא** .טצעזעגסיוא ןעמעלַא

 טכַאמעג הכָרּב ַא טָאה ןּוא ,למיה םּוצ ןגיוא ענייז ןּביוהעגפיוא טָאה ןּוא ,שיפ
 םעד רַאפ ןטיירג ּוצ ,םידימלַּת יד ןּבעגעג יז ןּוא ,ןכָארּבעגּפָא יז ןּופ ןּוא
 ןעמונעגפיונוצ ןּבָאה יז ןּוא ;טַאז רעד ּוצ ןסעגעג עלַא ןּבָאה ייו ןּוא = .קלָאפ
 .ּברעק ףלעװצ ,ךעלקערּב ענעּבילּבעגרעּביא יד ןּופ

 יד ןענעז ,ןעװעג לֵלַּפתִמ ןײלַא טָאה רע תעּב ,ןעועג זיא סע ןוא !*
 סָאד טגָאז ,רעװ :טגערפעג ייז טָאה רע ןּוא ;םיא טימ ןעוועג שבידימלַּת
 ;ליּבטַמַה ןֶנֲחֹי :טגָאזעג ןּוא ,טרעפטנעעג ןּבָאה ייז ןּוא* ?ךיא ןיּב ,קלָאפ

 םיאיִבֹנ עטלַא יד ןּופ רענייא זַא ,ערעדנַא ןּוא ;ּוהָיְלֲא :ןגָאז ערעדנַא רעּבָא

 ,ריא טגָאז רעװ ,רעּבָא ריא :טגָאועג יז וצ רע טָאה*" .ןענַאטשעגפױא זיא

 רע ןּוא?: .טָאג ןּופ ַחיִׁשָמ רעד :טרעפטנעעג טָאה סּורטעּפ ןּוא ?ךיא ןיּב

 ןּוא ,ןלייצרעד טינ םענייק סע ןלָאז יז זַא ,ןטָאּבעג ןּוא ןלױפַאּב ייז טָאה
 םינקז יד ןּופ ןרעװ ןפרָאװרַאפ ןּוא ,ְךַס ַא ןדייל וּומ םֶדָאְזַּב רעד :טגָאזעג

 גָאט ןטירד םעד ףיוא ןּוא ,ןרעװ טייטעג ןּוא ,םירפֹוס ןּוא םיִנֲהֹּכ-ישָאר ןּוא

 יי .ןייטשפיוא רעדיוו

 רע לָאז ,ןײגכָאנ רעװ רימ ליװ :ןעמעלַא ּוצ טגָאזעג טָאה וע ןּוא *
 ןּוא ,בָלצ ןייז גָאט ּוצ גָאט ןּופ ךיז ףיוא ןעמענ ןּוא ,ןענעקיילרַאפ ןײלַא ךיז
 ;ןרילרַאפ סע טעװ ,ןּבעל ןייז ןייז ליצַמ ליוו עס רעװ םירָאװ?! .ןײגכָאנ רימ
 .ןייז ליצַמ סע טעװ ,ןגעװטענַײמ ןופ ןּבעל ןייז ןרילרַאפ טעװ עס רעװ ןּוא
 עצנַאג יד ןעניװעג לָאז רע ןעװ ,ןשטנעמ םעד סע טצונ טָאװ םירָאװ**
 טעװ עס רעװ םירָאװ=* ?ןילַא- ךיז ןּברַאדרַאפ רעדָא ןרילרַאפ ןּוא ,טלעוו
 ןעמעש ךיז םבֶדָאְדִּב רעד טעװ :,דייר עניימ טימ ןּוא רימ טימ ןעמעש ךיז
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 ןייז ןופ דובָּכ םעד ןיא ןּוא ,דובָּכ ןייז ןיא ןעמוק טעװ רע תעּב ,םיא טימ
 עכעלטע ןַארַאפ ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ * .םיכָאלַמ עקילײה יד ןּוא רעטָאפ
 זיִּב ,טיוט ןּופ םעט םעד ןכװרַאפ טינ ןלעװ סָאװ ,ָאד ןעייטש סָאװ ,יד ןּופ
 .טָאג ןּופ תוכלַמ סָאד ןעז ןלעװ יז

 טָאה רע זַא ,דייר עקיזָאד יד ךָאנ געט טכַא םּורַא ןעוועג זיא סע ןּוא *
 ןעננַאגעגפױרַא זיא ןּוא ,ןבקעי ןּוא ,ןְנָחֹוי ןּוא ,ןסורטעּפ ךיז טימ ןעמונעג
 טָאה ,ןעועג לֵלַּפתִמ טָאה רע תעּב ןּוא * .ןייז ּוצ לֵלַּפתִמ גרַאּב םעד ףיוא

 ןרָאװעג ןענעז םישּוּבלַמ ענייז ןּוא ,טרעדנערַאפ םינָּפ ןייז ןּופ ןעוסיוא סָאד ךיז
 השמ ,םיא טימ טדערעג ןשטנעמ ייווצ ןּבָאה טָא ןּוא* .סייוו קידנלַארטש

 ןּבָאה ןּוא ,טייקכעלרעה ןיא טקעלּפטנַא ךיז ןּבָאה סָאװ*! ,ּוהְדְיְלֲא ןּוא
 .םִיַלָׁשּורי ןיא ןייז אֹלַממ טפרַאדעג טָאה רע סָאװ ,הריִטּפ ןייז ןּופ טדערעג

 ןרָאװעג ןלַאפַאּב ןענעז ,םיא טימ ןעוועג ןענעז סָאװ ,יד ןּוא סּורטעּפ ןּוא
 ןעזעג יז ןּבָאה ,טּפַאכעגפױא ךיז ןּבָאה יז תעּב ןּוא ;ףָאלש ןרעווש ַא ןּופ

 .םיא ןּבעל ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ ייווצ יד ןּוא טייקכעלרעה ןייז

 סורטעּפ טָאה ,ןדייש םיא ןּופ ןעמּונעג ךיז ןּבָאה יז תעּב ,ןעוועג זיא סע ןּוא *
 ןכַאמ רימָאל ;ןייז ּוצ ָאד ודנּוא רַאפ טּוג זיא סע ,רַאה :ןַעּוׁשְי ּוצ טגָאועג

 ;ןּוהָיְלֲא רַאפ סנייא ןּוא ,ןהשמ רַאפ סנייא ,ריד רַאפ סנייא ,ךעלדייּב יירד
 סָאד טָאה רע תֹעַשּב ןּוא** .טדער רע סָאװ ,טסּואװעג טינ טָאה רע רעּבָא
 ךיז ןּבָאה ייז ןּוא ;טנטָאשרַאפ ייז טָאה ןּוא ןקלָאװ ַא ןעמוקעג זיא ,טגָאזעג
 זיא לֹוק ַא ןּוא* .ןקלָאװ םעד ןיא ןעמּוקעגנַײרַא ןענעז ייז תעּב ,ןטכרָאפעג

 ,רעטלייוװרעדסוא ןיימ ,ןּוז ןיימ זיא סָאד :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןקלָאװ םעד ןּופ סױרַא
 ךיז טָאה ,טרעהעג ךיז טָאה לֹוק סָאד תעּב ןּוא* .ןרעה ריא טלָאז םיא
 ענעי ןיא טינ םענייק ןּבָאה ןּוא ,ןגיוושעג ןּבָאה ייז ןּוא .ןײלַא ןענופעג ַעּוׁשִי
 .ןעזעג ןּבָאה ייז סָאװ ,סָאד טלייצרעד געט

 טרעדינעגּפָארַא ןּבָאה ייז תעּב ,גָאט ןרעדנַא ןפיוא ןעוועג זיא סע ןּוא *
 טָאה טָא ןּוא** .םבלֹוע רעסױרג ַא טנגענַאּב םיא טָאה ,גרַאּב םעד ןּופ
 ןָאט ּוצ קוק ַא ךיד טעּב ךיא ,יּבִר :טגָאזעג ןּוא ,ןגירשעג קלָאפ ןּופ רענייא
 טּפַאכ ַחּור ַא ,עז ןּוא* ;דניק קיצניא ןיימ זיא רע םירָאװ ,ןּוז ןיימ ףיוא

 ,טמיש רע ויּב ,םיא טסייר רע ןּוא ;סױא םיצּולּפ טיירש רע ןוא ,ןָא םיא
 ךיא ןּוא* .ןקוזיִנעצ קרַאטש םיא טוט ןּוא ,רעוװש םיא ןּופ טכַײװ רע ןּוא
 ןּבָאה יז ןּוא ,ןּבַײרטסױרַא םיא ןלָאז ייז זַא ,םידימלַּת ענייד ןטעּבעג ּבָאה
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 רעקיּבױלגמּוא ,ָא :טגָאועג ןּוא ,טרעפטנעעג טָאה ַעּוׁשִי ןּוא* .טנעקעג טינ
 ךייא ןוא ,ךייא טימ ןייז ךיא לָאז ךָאנ גנַאל יװ ,-רֹוד רעטמּורקרַאפ ןּוא
 ,ןענעענעג ןָאטעג טָאה רע רָאנ יװ ןּוא + .ןּוז ןייד רעהַא גנערּב ?ןגָארטרַאפ

 .ןסירעג קידאָרֹומ םיא ןּוא ,ןפרָאװעגרעדינַא טסייג רעזייּב רעד םיא טָאה
 סָאד טלייהעג ןּוא ,טסייג םעניירמּוא םעד ףיוא ןגירשעגנָא טָאה ַעּוׁשִי רעּבָא
 םבמֹוּתשנ עלַא ןענעז ייז ןּוא* .רעטָאפ ןייז ןּבעגעגקירוצ םיא ןּוא ,לגניי

 .טָאג ןּופ טייקסיורג רעד ןּופ ןרָאװעג

 טָאה רע סָאװ ,ץלַא ףיוא טרעדנואוועג ךיז ןּבָאה עלַא תעַׂשּב ןּוא

 ןירַא דייר עקיזָאד יד טּוט* :םידימלַּת ענייז ּוצ טגָאועג רע טָאה ,ןָאטעג
 ןרעװ טרעפטנעעגרעּביא טעװ םָדָאְדִּב רעד םירָאװ ;ןרעױא ערעייא ןיא
 עקיזָאד סָאד ןענַאטשרַאפ טינ ןּבָאה יז רעּבָא* .ןשטנעמ ןּופ טנעה יד ןיא

 ;ןעמענַאּב טינ סע ןלָאז ייז ידּכ ,ייז ןּופ ןליוהרַאפ ןעוועג זיא סע ןּוא ,טרָאװ

 .טרָאװ ןקיזָאד םעד ןגעװ ןגערפ ּוצ םיא טַאהעג ארֹומ ןּבָאה יז ןּוא
 זיא סע ייז ןּופ רעװ ,ייז ןשיװצ הֹבָׁשחַמ ַא ןעגנַאגעגפיוא ויא סע ןּוא *

 רעייז ןּופ הדבָׁשחַמ יד טנעקרעד טָאה ַעּוׁשִי תעּב ןּוא* .רעטסערג רעד
 ןּוא * ,ךיז ןּבעל טלעטשעגקעװַא סע ןּוא ,דניק ַא ןעמונעג רע טָאה ,ץרַאה

 ןיימ ןיא דניק עקיזָאד סָאד ןעמענפיוא טעװ עס רעװ :טגָאזעג יז ּוצ טָאה
 ,םעד ףיוא טמענ ,ןעמענפיוא ךימ טעװ עס רעװ ןּוא ;ףױא ךימ טמענ ,ןעמָאנ

 ךייא ןשיװצ רעטסנעלק רעד זיא סָאװ ,רעד םירָאװ ;טקישעג ךימ טָאה סָאװ

 .סיורג זיא רעקיזָאד רעד ,עלַא
 -סױרַא םענייא ןעזעג ןּבָאד רימ ,רַאה :טרעפטנעעג טָאה ןֶנָחֹוי ןּוא

 תמחַמ ,טרעוװרַאפ םיא ןּבָאה רימ ןּוא ,ןעמָאנ ןייד ןיא רעטסייג עוייּב ןּבַײרט
 םיא טרעװרַאפ :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ַעּוׁשִי רעּבָא* .ךָאנ טינ זדנוא טייג רע

 .ךייא רַאפ ויא ,ךייא ןגעק טינ זיא סָאװ ,רעד םירָאװ ;טינ
 זַא ,טרעטנענרעד ןיוש ךיז ןּבָאה געט יד תעּב ,ןעװעג זיא סע ןּוא

 ןייג ּוצ םינָּפ ןייז טדנעוװעג ןסָאלשטנַא רע טָאה ,ןרעװ ןעמּונעגפױרַא לָאז רע
 ןענעז סָאװ ,םיא רַאפ סיורָאפ םיחילש טקישעג טָאה רע ןּוא * ,םִיַלָׁשּורי ןייק
 רַאפ ידּכ ,םינֹורמֹוש יד ןּופ ףרָאד ַא ןיא ןעמּוקעגנַײרַא ןענעז ןּוא ןעגנַאגעג
 זיא םיִנָּפ ןייז תמחַמ ,ןעמונעגפיוא טינ םיא ןּבָאה יז ןּוא * .ןטיײרגּוצנָא םיא
 בֹקעַי םידימלַּת ענייז תעּב ןוא* .םִיַלָשּורי ןייק ןייג ּױצ טדנעוװעג ןעוועג

 ןלָאז רימ ,ּוטסליװ ,רַאה :טגָאזעג יז ןּבָאה ,ןעזעג סָאד ןּבָאה ןֶנָחֹוי ןּוא
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 רעּבָא* ?ןרעצרַאפ ייז ןּוא ,למיה ןּופ ןרעדינּפָארַא לָאז רעייפ ַא ןלעפַאּב
 ןעגנַאגעג ןענעז יז ןּוא** .ןטלַאהעגריפ יז טָאה ןּוא ,טיירדעגסיוא ךיז טָאה רע
 .ןײרַא ףרָאד רעדנַא ןַא ןיא

 :טגָאועג םיא ּוצ רענייא טָאה ,געוו ןפיוא ןעגנַאגעג ןענעז יז תעּב ןּוא *
 םיא ּוצ ַעּוׁשִי טָאה"* .ןיג טסעװ ּוד רָאנ ןיהּואו ןײגכָאנ ריד לעװ ךיא
 רעּבָא ,ןטסענ ןּבָאה למיה ןּופ לגייפ יד ןּוא ,ןלַײה ןּבָאה ןסקּופ יד :טגָאזעג

 ןרעדנַא ןַא ּוצ ןּוא* .ןגײלוצרעדינַא ּפָאק ןייז ּואו טינ טָאה םָדָאְוִּב רעד

 רימ ּביולרעד ,רַאה :טגָאזעג טָאה רענעי רעּבָא .ךָאנ רימ ייג :טגָאזעג רע טָאה
 :טגָאועג םיא ּוצ טָאה רע רעּבָא"* .רעטָאפ ןיימ ןייז רֹּבַקמ ןּוא ןייג ּוצ םדֹוק
 םּוטעמּוא גָאז ןּוא ייג ּוד ןּוא ;םיתָמ ענעגייא ערעייז ןייז רּבקמ םיִתָמ יד זָאל
 ריד לעװ ךיא :טגָאזעג טָאה רערעדנַא ןַא ןּוא* .טָאג ןּופ תוכלַמ סָאד ןָא
 .תִיַּב-יִנּב עניימ טימ ןענעגעזעג ּוצ ךיז םדֹוק רימ ּביולרעד רָאנ ;רַאה ,ןײגכָאנ
 םּוצ טנַאה ַא ּוצ טגיל סָאװ ,רעד :טגָאועג םיא ּוצ טָאה ַעּוׁשִי רעּבָא **

 .טָאג ןּופ תוכלַמ םעד רַאפ טינ גוט ,קירּוצ ףיוא טקיק ןּוא ,רעקַא
 טָאה ןּוא ,ערעדנַא קיצעּבױ טמיטשַאּב רַאה רעד טָאה םעדכָאנ ןּוא ׂש

 ,טרָא ןּוא טָאטש רעדעי ןיא םיא רַאפ סיורָאפ טַײװצעּבלַאז טקישעג ייז

 רעד :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה רע ןּוא* .ןעמּוק ּוצ טַאהעג הֹעָדּב טָאה רע ןיהּואוו
 םעד רעּבירעד טעּב ;קיצניװ ןענעז רעטעּברַא יד רעּבָא ,סיורג זיא טינש

 ;טיײג* .טינש ןייז ּוצ רעטעּברַא ןקישסױרַא לָאז רע זַא ,טינש םעד ןּופ רַאה
 ,לטייּב ןייק טינ טגָארט* .ףלעוו ןשיוצ רעמעל יװ סױרַא ךייא ךיא קיש טָא
 ןּוא* .סנגעװרעטנּוא טינ םענייק טסירג ;ךיש ןייק טינ ,שַאטעזייר ןייק טינ
 םעד ּוצ םולָש ןייז לָאז :םדֹוק טגָאז ,ןעמוקנַײרַא טעװ ריא זיוה רעסָאװ ןיא
 םבולָש רעיא טעװ ,םילָשְוּב ַא ןייז טעװ ןטרָאד ּבױא ןּוא" .זיוה ןקיזָאד
 ןּוא" .ךייא ּוצ ןרעקמּוא רעדיװ ךיז רע טעװ ,טינ ּביױא רָאנ ;םיא ףיוא ןעּור
 רעד םירָאװ ,ןּביג יז סָאװ טקנירט ןּוא טסע ,זיוה םענעי ןיא טּבַײלּברַאפ

 רעסָאװ ןיא ןּוא* .זיוה ּוצ זיוה ןּופ טינ טייג ;ןיול ןייז טרעװ זיא רעטעּברַא
 רַאפ טיירג עמ סָאװ טסע ,ףיוא ךייא ןעמענ יז ןּוא ,ןירַא טמּוק ריא טָאטש
 :יײז ּוצ טגָאז ןּוא ,ריא ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,עקנַארק יד טלייה ןּוא" ;ךייא

 ריא טָאטש רעסָאװ ןיא ןּוא'" .טנעענעג ךייא ּוצ טָאה טָאג ןּופ תוכלַמ סָאד
 ףױא סױרַא טייג ָאט ,ןעמענפיוא טינ ךייא ןלעװ יז ןּוא ,ןעמוקנַײרַא טעװ
 טּפעלק סָאװ ,טָאטש רעייא ןּופ ּביוטש םעד וליפַא'י :טגָאז ןּוא ,ןסַאג עריא
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 ,ןסיו ריא טלָאז ןסיוו ךָאד ;ךייא ןגעק ּפָא רימ ןשיװ ,סיפ ערעודנּוא ףיוא

 םענעי ןיא טעװ עס :ךייא גָאז ךיא = .טנעענעג טָאה טָאג ןּופ תוכלַמ סָאד זַא
 .טָאטש רענעי רַאפ יװ ,םֹודס רַאפ ןייז רעגנירג ְךַס ַא גָאט

 ,רעדנואוו יד בוא םירָאװ !הָדיַצ-תיֵּב ,ריד ּוצ ייוו !ןיוְדֹוּכ ,רייד ּוצ ייוו*
 ןוא רֹוצ ןיא ןרָאװעג ןָאטעג ןטלָאװ ,ךייא ןיא ןרָאװעג ןָאטעג ןענעז סָאװ

 .ןָאטעג הבּושּת ןּוא ,שַא ןּוא קַאז ןיא ןסעזעג גנַאל ןיוש ייז ןטלָאװ ,ןֹודיִצ ןיא
 ןוא: .ךייא רַאפ יו ןֹודיִצ ןּוא רֹוצ רַאפ רעגנירג ןייז טעװ ןידַה-םֹוי ןיא !*
 היִּתחַּת-ִלֹואׁש ןיא ?ןּבײהרעד ךיד וטסעװ למיה םּוצ שזַא ,םּוחַנ-רַפּכ ,ּוד

 ,רעד ןּוא ;ןרעה ךימ טּוט ,ךייא טרעה סָאװ ,רעד * .ןרעדינּפָארַא ּוטסעװ
 טפרַאװרַאפ סָאװ ,רעד ןּוא ;ןפרַאװרַאפ ךימ טּוט ,ךייא טפרַאװרַאפ סָאװ

 .טקישעג ךימ טָאה סָאװ ,םיא ןפרַאװרַאפ טּוט ,ךימ
 :טגָאזעג ןּוא ,הדחמָׂש טימ טרעקענמּוא ךיז ןּבָאה קיצעּביז יד ןּוא

 !ןעמָאנ ןייד ןיא קינעטרעטנּוא זדנּוא ןענעז רעטסייג עזייּב יד וליּפַא ,רַאה
 ץילּב ַא יװ ןלַאפ ןטָׂש םעד ןעזעג ּבָאה ךיא :טגָאזעג יז ּוצ טָאה רע ןּוא *
 ןעגנַאלש ףיוא ןטערט ּוצ הטילש ןּבעגעג ךייא ּבָאה ךיא ,טעז* .למיה ןּופ

 םּוש ןייק ןּוא ;אנֹוׂש םעד ןּופ הרובג רעצנַאג רעד רעּביא ןּוא ,ןשידקע ןּוא

 יד סָאװ ,םעד רעּביא טינ ךייא טיירפ רעּבָא** .ןטַאש טינ ךייא טעװ ךַאז
 ןעמענ ערעייא סָאװ ,ךייא טיירפ טרעיינ ,קינעטרעטנוא ךייא ןענעז רעטסייג

 .למיה ןיא ןּבירשרַאפ ןענעז
 -ַחּור םעד ןיא טיירפעג ךיז רע טָאה הֹעָש רענעי ןיא דָארג ןּוא

 ,דרע ןּוא למיה ןּופ רַאה ,רעטָאפ ,ריד קנַאד ךיא :טגָאזעג טָאה ןוא ,ׁשֶדֹוקַה
 סע ןּוא ,עקידנעטשרַאפ ןּוא םיִמָכַח יד ןּופ ןליוהרַאפ סָאד טסָאה ּוד סָאװ
 גנידצלַא = .ןוצָר ןייד ןעוועג זיא ױזַא ,רעטָאפ ,ָאי ;ךעלעפֹוע רַאפ טקעלּפטנַא
 טסייװ רענייק ןּוא ;רעטָאפ ןיימ ןּופ ןרָאװעג טרעפטנעעגרעּביא רימ זיא

 ץּוחַא ,זיא רעטָאפ רעד רעװ ןּוא ;רעטָאפ רעד ץּוחַא ,זיא ןּוז רעד רעװ ,טינ
 רע ןּוא* .ןקעלּפטנַא םיא ליװ ןּו רעד ןעמעװ ּוצ ,רעד ןּוא ,ןּוז רעד
 ,ןגוא יד זיא ליואוו :טגָאזעג ןּוא ,ןײלַא םידימלַּת יד ּוצ טדנעװעג ךיז טָאה
 ןּוא שביאיבנ ְךַס ַא זַא ,ךייא גָאז ךיא םירָאװ?! !טעז ריא סָאװ ,ןעעז סָאװ
 ןּוא ,ןעזעג טינ סע ןּבָאה ןּוא ,טעז ריא סָאװ ,ןעז ּוצ טרעגַאּב ןּבָאה םיכָלמ

 .טרעהעג טינ סע ןּבָאה ןּוא ,טרעה ריא טָאװ ,ןרעה ּוצ
 ,ןוואּורּפ ּוצ םיא ידּכ ,ןענַאטשעגפױא זיא םכָח-דימלַּת ַא רענייא ןּוא* -
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 טָאה** ?ןּבעל קיּבייא ןענעשרִי ּוצ ,ןָאט ךיא לָאז סָאװ ,יּבִר :טגָאזעג טָאה ןּוא
 ?ּוטסנעייל יװַאיװ ?הרֹוּת רעד ןיא ןּבירשעג טייטש סָאװ :טגָאזעג םיא ּוצ רע
 ןייד טָאג ןּבָאה ּביל טסלָאז וד :טגָאזעג ןּוא ,טרעפטנעעג טָאה רע ןּוא
 ןצנַאג ןייד טימ ןּוא ,המָשנ רעצנַאג ןייד טימ ןּוא ,ןצרַאה ןצנַאג ןייד טימ רַאה
 ןּוא ,אןילַא ךיד יװ רֹבֵח ןייד ןּוא ;דנַאטשרַאפ ןצנַאג ןייד טימ ןּוא ,חֹוּכ
 ּוד ןּוא ,ּוט סָאד ;טרעפטנעעג קיטכיר טסָאה ּוד :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה רע
 .ןּבעל טסעוו

 רע טָאה ,ןקיטרַאפטכער ןײלַא טלָאװעג ךיז טָאה רע יװ יװַא רעּבָאי
 :טרעפטנעעג טָאה ַעּוׁשִי ןּוא* ?רבֵח ןיימ ויא רעװ ןּוא :ןַעּוׁשִי וצ טגָאזעג
 ויא ןּוא ,ֹוחיִרי ןייק םִיַלָשּורי ןּופ טרעדינענּפָארַא טָאה שטנעמ ַא רענייא
 ןּוא ,ןגָאלשעצ ןּוא ןָאטעגסױא םיא ןּבָאה סָאװ ,םיִנָלוַג ןשיוצ ןלַאפעגנַײרַא
 ךיז טָאה סע ןּוא*י .ןטױט ּבלַאה ַא טוָאלעג םיא ןּוא ,ןעגנַאגעגקעװַא ןענעז
 רע וַא ןּוא ;געװ םענעי טרעדינעגּפָארַא טָאה ןהֹּכ ַא זַא ,ןפָארטעג דָארג
 ןוא* ;טיײז רערעדנַא רעד ףיוא ןעגנַאגעגרעּבירַא רע זיא ,ןעזעג םיא טָאה
 ,ןעועג םיא ןּוא טרָא םענעי ןעגנַאגעגַײּברַאפ זיא רע תעּב ,יִוֵל ַא ךיוא יװַא
 ַא רענייא רעּבָא* .טייז רערעדנַא רעד ףיוא ןעגנַאגעגרעּבירַא רע זיא
 רע זַא ןּוא ;ןעװעג זיא רע ּואוו ןעמוקעג ויא ,טזיירעג טָאה רע תעּב ,ינֹורמֹוש
 ןעגנַאגעגוצ זיא רע ןּוא** ,תונָמחַר ַא ןעמּונעגנָא םיא טָאה ,ןעזעג םיא טָאה
 לַײא יז ףיוא ןסָאגעגפױרַא ןּוא ,ןדנואוו ענייז ןדנוּברַאפ טָאה ןּוא ,םיא ּוצ
 ןוא ,הדמֲהּב רענעגייא ןייז ףיוא טצעזעגפיורַא םיא טָאה רע ןּוא ,ןייוו ןּוא
 ןוא * .טגרָאזעג םיא רַאפ טָאה ןּוא ,ןײרַא איִנַסכַא ןַא ןיא טכַארּבעג םיא טָאה
 םעד ןּבעגעג ייז טָאה ןּוא ,םירָניד ייווצ ןעמּונעגסױרַא רע טָאה ןגרָאמ ףיוא
 טסעװ ּוד רעמ לפיוו ןּוא ,םיא ףיוא גנּוטכַא ּביג ;טגָאזעג ןּוא ,אינֵסכַא-לעַּב
 ןופ רעוו* .ןעמּוקקירוצ לעװ ךיא ןעװ ,ןלָאצַאּב ריד ךיא לעװ ,ןּבעגסױא
 סָאװ ,םיא ּוצ רֹבֲח ַא רַאפ ןיװעגסױרַא ךיז טָאה ,ּוטסניימ ,יירד עקיזָאד יד
 טָאה סָאװ ,רעד :טגָאועג רע טָאה" !םיִנָלוַג יד ןשיװצ ןלַאפעגנַײרַא זיא
 ּוד ּוט ןּוא ,ייג :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה עּוׁשָי ןּוא .טַאהעג תונָמחַר םיא ףיוא
 .יװַא ךיוא

 ןעמוקעג רע זיא ,געוו ןיא ןעגנַאגעג ןענעז יז תעּב ,ןעוועג זיא סע ןּוא *
 -פיוא םיא טָאה אָּתרַמ ןעמָאנ ןטימ יורפ ַא ןּוא ;ןײרַא ףרָאד ַא םענייא ןיא

 ,18 ,טי ארקיו ;5 ,| םירבד א
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 ןסייהעג טָאה סָאװ ,רעטסעווש ַא טַאהעג טָאה יז ןּוא** .זיוה ריא ןיא ןעמּונעג
 טרעהעגּוצ ךיז טָאה ןּוא ,סיפ סרַאה םעד ּוצ טצעועג ךיז טָאה סָאװ ,םִירִמ
 :ןענידַאּב ליפ םעד טימ ןעמּונרַאפ ןעוועג רעּבָא זיא אָּתרַמ * .הרֹוּת ןייז וצ
 סָאװ ,ןרַא טינ ךיד טּוט ,רַאה :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגּוצ יא יז ןּוא
 ,רעּבירעד ריא גָאז ?ןײלַא ןעניד ּוצ ןזָאלעגרעּביא ךימ טָאה רעטסעווש ןיימ
 ריא ּוצ ןּוא ,טרעפטנעעג טָאה רַאה רעד ןּוא* ,ןפלעה רימ לָאז יז זַא
 ;ןכַאז ְךַס ַא רעּביא ךיז טסהָגאַד ןּוא טסגרָאז ּוד ,אָּתרַמ ,אָּתרַמ :טגָאזעג
 ןטּוג םעד טלייװרעדסױא ךיז טָאה םִירָמ ןּוא ,קיטיינ רעּבָא ויא ךַאז ןייא *
 .ןרעװ ןעמּונעגקעװַא טינ ריא ןּופ טעװ סָאװ ,קָלָח

 ,ןעוועג לֵלַּפתִמ טרָא ןַא םענייא ןיא טָאה רע תעּב ,ןעװעג יא סע ןּוא אי

 טָאה רע תֹעַשּב ,טגָאועג םיא ּוצ םידימלַּת ענייז ןּופ רענייא טָאה
 טנרעלעג טָאה ןָנָחֹוי יו ױזַא ,ןייז ּוצ לֵלַּפתִמ זדנּוא ןרעל ,רַאה :טקידנערַאפ

 טלָאז ,לֵלַּפתִמ טנעז ריא תעּב :טגָאזעג יז ּוצ טָאה רע ןּוא? .םידימלַּת ענייז

 ;ןגָאז ריא
 .תוכלַמ ןייד ןעמּוק לָאז .ןעמָאנ ןייד ןרעװ לָאז טקיליײהעג ,רעטָאפ

 ערעודנוא לחֹומ ודנּוא יז ןּוא * ;טיױרּב ךעלגעט רעזדנּוא גָאט ןדעי זדנוא ביג?
 ןגעק ךיז טָאה סָאװ ,םענייא ןדעי לחֹומ ךיוא ןענעז ןײלַא רימ םירָאװ ,דניז

 .ןויָסנ ןייק ּוצ טינ זדנּוא גנערּב ןּוא ;טקידלּושרַאפ זדנוא
 ןּוא ,טניירפ ַא טָאה סָאװ ,ךייא ןּופ רעוװ :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה רע ןּוא *

 רימ ַײלטנַא ,טניירפ :ןגָאז ןּוא ,טכַאנ רעּבלַאה ןיא םיא ּוצ ןעמּוק לָאז רע
 ,געוו ןּופ ןעמּוקעג רימ ּוצ ויא טניירפ ַא רעניימ םירָאװ' ,טױרּב ןּבַאל יירד
 ןּופ ןרעפטנע טעװ רענעי ןּוא' ;םיא רַאפ ןטיירג ּוצ סָאװ טינ ּבָאה ךיא ןּוא

 רעדניק עניימ ןּוא ,ןסָאלשרַאפ ןיוש זיא ריט יד :;ַחיִרטַמ טינ ךימ ייז :קינייװעניא
 גָאז ךיא* .ןּבעג ריד ןּוא ןייטשפיוא טינ ןָאק ךיא ;טעּב ןיא רימ טימ ןענעז
 ,טניירפ ןייז ויא רע לייוו ,ןּבעג םיא ןּוא ןייטשפיוא טינ טעװ רע שטָאכ ,ךייא
 סָאװ ןּבעג םיא ןּוא ,טייקכעלגנירדּוצ ןייז ּבילוצ ןייטשפיוא רעּבָא רע טעװ
 ןבעגעג ךייא טעװ עס ןּוא ,טעּב :ךייא גָאז ךיא ןּוא" .ךיז טקיטיינ רע
 ךייא רַאפ טעװ עס ןּוא ,ןָא טּפַאלק ;ןעניפעג טעװ ריא ןּוא ,טכּוז ;ןרעװ
 ןוא ;ןעמּוקַאּב טעװ ,טעּב סָאװ ,רענייא רעדעי םירָאװ!* .ןרעװ טנפעעג
 םיא רַאפ ,ןָא טּפַאלק סָאװ ,םעד רַאפ ןּוא ;ןעניפעג טעװ ,טכוז סָאװ ,רעד
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 ןּוז ןייז ןוא ,רעטָאפ ַא יא סָאװ ,ךייא ןּופ רעװ ןּוא*!* .ןרעװ טנפעעג טעװ
 ןוא ,שיפ ַא רעדָא ?ןייטש ַא ןּבעג םיא רע טעװ ,טױרּב ַא ןטעּב םיא לָאז

 לָאז רע ּבױא רעדָא" ?גנַאלש ַא ןּבעג םיא רע טעװ ,שיפ ַא טָאטשנַא

 טנעז סָאװ ,ריא ךָאד-הַמ** ?שידקע ןַא ןּבעג םיא רע טעװ ,ַײא ןַא ןטעּב
 עשז-לפיוו ,רעדניק ערעייא זדרונְּתַמ עטּוג ןּבעג ּוצ יװ טייטשרַאפ ,טכעלש

 סָאװ ,יד ּוצ ׂשֶדֹוקַה ַחּור םעד ןּבעג למיה ןּופ רעטָאפ רעד טעװ רעמ

 !םיא ןטעּב
 ;םּוטש ןעװעג זיא סָאװ ,טסייג ןוייּב ַא ןּבירטעגסױרַא טָאה רע ןּוא :+

 רעד טָאה ,ןעגנַאגעגסױרַא זיא טסייג רעזייּב רעד תעּב ,ןעוועג זיא סע ןּוא
 עכעלטע רעּבָא * .ןרָאװעג םמֹוּתשִנ זיא קלָאפ סָאד ןּוא ;טדערעג רעמּוטש
 -לעַּב ךרוד רעטסייג עוייּב סױרַא טּבירט רע :טגָאזעג ןּבָאה ייז ןשיווצ

 ,טװאּורּפעג םיא ןּבָאה ערעדנַא ןּוא!* .רעטסייג עזייּב יד ןּופ רַׂש םעד ,בּובז

 ערעייו קידנעײטשרַאפ ןּוא" .למיה ןּופ ןכיצ ַא םיא ןּופ טרעגַאּב ןּוא
 ןגעק טליײטעצ ויא סָאװ ,הכולמ עדעי :טנָאזעג ייז ּוצ רע טָאה ,תובָׁשחַמ

 ןטָׂש בוא ןּוא** .וױה ַא ףיוא טלַאפ זױה ַא ןּוא ;בורָח טרעװ ,ןײלַא ךיז

 ?םויִק א ןּבָאה הכּולמ ןייז ןָאק יװַאיװ ,ןײלַא ךיז ןגעק טלייטעצ ךיוא זיא
 .בּובילעַּב ךרוד רעטסייג עוייּב סױרַא ּבַײרט ךיא ןַא ,טגָאז ריא תֹמחַמ
 ןעמעוװ ךרּוד ,בּובז-לעַּב ךרּוד רעטסייג עוייּב סױרַא ּבַײרט ךיא ּביױא ןּוא !*
 .םיטפֹוש ערעייא ןייז ייז ןלָאז רעּבירעד ?ןּבַײרטסױרַא יז ןיז ערעייא ןעּוט
 יױזַא ,טָאג ןופ רעגניפ םעד ךרּוד רעטסייג עוייּב סױרַא רעּבָא ךיא ּבַײרט יי

 ןצנַאגניא ,רֹוּביג רעד ןעוו*! .טָאג ןּופ תוכלַמ סָאד ךייא ּוצ טנעענעג טָאה

 רָאנ* ;ןדירפ ןיא סטּוג-ןּוא-ּבָאה ןייז זיא ,ףיוה ןגייא ןייז טכַאװַאּב ,טנּפָאװַאּב
 יװַא ,ַחֵצַנּמ םיא זיא ןּוא םיא רעּביא טמוק םיא ןּופ רערעקרַאטש ַא ּביױא
 ךיז טָאה רע סָאװ ףיוא ,גנּונעּפָאװַאּב עצנַאג ןייז קעװַא םיא ןּופ רע טמענ
 זיא ,רימ טימ טינ זיא עס רע" .ּבױרקַאז ןייז טלייטעצ ןּוא ,טרעכיזרַאפ

 .טײרּפשעצ ,רימ טימ ןייא טינ טלמַאז עס רעװ ןּוא ;רימ ןגעק
 טרעדנַאװ ,ןשטנעמ ַא ןּופ סױרַא טייג טסייג רעניירמּוא רעד ןעוו!

 טניפעג רע זַא ןּוא ;החּונמ-םֹוקָמ ַא טכוז ןּוא ,רעטרע ענעקּורט ןיא םּורַא רע
 ןענַאוונּופ ,ןײרַא זיוה ןיימ ןיא ןרעקמּוא ךימ לעװ ךיא :רע טגָאז ,טינ םיא
 טרעקעגסיוא סע רע טניפעג ,טמוק רע תעּב ןּוא** .ןעגנַאגעגסױרַא ןיּב ךיא
 ,רעטסייג ערעדנַא ןּבז טמענ ןּוא ,רע טייג טלָאמעד* .טצווּפעגסױא ןּוא
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 רעד ןּוא ;טרָאד ןעניואוו ןּוא ןײרַא ןעייג ייז ןּוא ,ןײלַא םיא ןּופ ערעגרע ךָאנ

 .ּבײהנָא רעד יװ רעגרע טרעװ ןשטנעמ םענעי ןּופ ףֹוס
 קלָאפ םעד ןּופ יורפ ַא ענייא טָאה ,טגָאועג סָאד טָאה רע תעּב ןּוא

 ,ּבַײל םעד ויא ליואוו :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,-?ֹוק ריא ןּביױהעגפיוא

 רעּבָא* !ןגיועג טסָאה ּוד סָאװ ,טסירּב יד ןּוא ,ןגָארטעג ךיד טָאה סָאװ
 ןוא ,טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןרעה סָאװ ,יד ויא רעליואוו :טגָאועג טָאה רע

 .סע ןטיה
 רע טָאה ,םיא םּורַא טלמַאורַאפ ךיז טָאה קלָאפ סָאד תעּב ןּוא*

 טגנַאלרַאפ רע ;רֹוד רעטכעלש ַא זיא רֹוד רעקיזָאד רעד :ןגָאז ּוצ ןּבױהעגנָא

 ןכייצ םעד ןדייט ,ןרעװ ןּבעגעג טינ ןכייצ ןייק םיא טעװ עס ןּוא ,ןכייצ ַא
 ,הָוניִנ ןּופ ןשטנעמ יד רַאפ ןכייצ ַא ןרָאװעג זיא הָנֹוי יו ױזַא לייוו*י .ןהָנֹוי ןּופ
 ןופ הֹּכלַמ יד* .רֹוד ןקיזָאד םעד רַאפ ןייז םָדָאְוִּב רעד ךיוא טעװ ױזַא

 ןּוא ,רֹוד ןקיזָאד םעד ןּופ ןשטנעמ יד טימ טּפשִמ םּוצ ןייטשפיוא טעװ ןֶמיִּת

 יד ןרעה ּוצ טלעװ קע ןּופ ןעמוקעג זיא יז םירָאװ ;ןטּפשִמרַאפ ייז טעו
 ןשטנעמ יד * .המלש יוװ רערעסערג ַא ןַארַאפ זיא טָא ןּוא ,* ןהמלש ןּופ המכָח
 םיא ןלעװ ןּוא ,רֹוד ןקיזָאד םעד טימ טּפשִמ םּוצ ןייטשפיוא ןלעװ הֵוְניִנ ןּופ

 ןּוא ,בןהָנֹוי ןּופ ןפור םעד ףיוא ןָאטעג הבּושּת ןּבָאה יז םירָאװ ;ןטּפשִמרַאפ

 .הָנֹי יװ רערעסערג ַא ןַארַאפ זיא טָא
 ןוא ,לקניװ ַא ןיא סע טלעטש ןּוא טכיל ַא ןָא טינ טדניצ רענייק **

 ןעמּוק סָאװ ,יד ידּכ ,רעטכַײל ַא ןיא טרעיינ ,לטסעמ ַא רעטנּוא טינ ךיוא

 ;גיױא ןייד זיא ףּוג םעד ןּופ טכיל סָאד*! .טכיל סָאד ןעז ןענעק ןלָאז ,ןײרַא
 ;טייקיטכיל רעטױל ףּוג רעצנַאג ןייד ךיוא זיא ,ץנַאג זיא גיוא ןייד בוא
 .שינרעטצניפ רעטיול ףּוג רעצנַאג ןייד ךיוא זיא ,טכעלש ויא סע ּביוא רָאנ

 ןיז טינ לָאז ,ריד ןיא זיא סָאװ ,טכיל סָאד ןַא ,גנּוטכַא ּביג רעּבירעד *
 טינ טָאה ןּוא ,טייקיטכיל רעטיול זיא ףּוג רעצנַאג ןייד ּביוא** .שינרעטצניפ
 תעֹּב יװ ,טייקיטכיל טימ לּופ ןצנַאגניא ןייז רע טעװ ,לייט ןרעטצניפ ןייק

 .ןטכַײלַאּב ךיד טּוט לַארטש ןייז טימ טכיל סָאד
 ןסע ּוצ ןטעּברַאפ םיא ישורּפ ַא טָאה ,טדערעג טָאה רע תעּב ןּוא *

 ןוא* .שיט םּוצ טצעזעג ךיז טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגנַײרַא זיא רע ןּוא ;םיא טימ
 םדֹוק ךיז טָאה רע זַא ,ןעועג טָאה רע ןעוו ,טשודיִחעג ךיז טָאה ישּורּפ רעד

 .5 ,ג הנֹוי ב .| ,י 'א םיכלמ א
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 םישּורּפ ריא :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה רַאה רעד ןּוא* .ןסע ןרַאפ ןשַאוװעג טינ
 ןענעז קיניײװעניא רעּבָא ,קיניײװנסױא ןּופ לסיש יד ןּוא רעכעּב םעד טקינייר
 טָאה סָאװ ,רעד טינ טָאה !םינָארַאנ ריא* .תועשִר ןּוא הליזג טימ לּופ יז
 רעסעּב טיג* ?עקינייװעניא סָאד טכַאמעג ךיוא ,עקינייװנסיױא סָאד טכַאמעג

 .ךייא רַאּפ ןייר ןייז גנידצלַא טעװ טָא ןּוא ,ןענירד ויא סָאװ םעד ןּופ הקָדצ
 עטנעימ ןּופ רֹׂשעַמ טיג ריא םירָאװ !םישּורּפ ,ךייא ּוצ ייוו רעּבָא*

 טייקיטכערעג ףיוא רֹבֹוע טנעז ןּוא ,רעצכעטַײרק ײלרעלַא ןּוא עטּור ןּוא

 יד ןּוא ,ןָאט טפרַאדַאּב ריא טָאה עקיָאד יד ;טָאג ּוצ טפַאשּביל רעד ןּוא
 ּביל טָאה ריא םירָאװ !םישּורּפ ,ךייא ּוצ ייוו* .ןזָאלסױא טינ ךיוא ערעדנַא
 ןיא םולָש ןּבעגּפָא ךייא לָאז עמ זַא ןּוא ,תויָסָנּכיֵּתָּב יד ןיא ןָא-ןּביוא םעד
 עמ סָאװ ,םירָבק יװ טנעז ריא םירָאװ !ךייא ּוצ יו .רעצעלּפקרַאמ יד

 .טינ סע ןסייוו ,יז רעּביא ןעייג סָאװ ,ןשטנעמ יד ןּוא ,טינ טנעקרעד
 ,יּבְר :טגָאזעג םיא ּוצ ןּוא ,טרעפטנעעג טָאה הרֹוּת-לעַּב ַא רענייא ןּוא

 ּוצ ךיוא ייװ :טנָאזעג רע טָאה* .ׁשייַבמ זדנוא ךיוא ּוטסיּב דייר ענייד טימ
 ןענעז סָאװ ,תואֹׂשַמ טימ ןשטנעמ ןָא טדָאל ריא םירָאװ !הרֹוּתילעַּב ,ךייא
 ןופ םענייא ןייק טימ ּוצ טינ ךיז טריר ןײלַא ריא ןּוא ,ןגָארטרעד ּוצ רעווש

 םירָבק יד טיוּב ריא םירָאװ !ךייא ּוצ יו? .תואֹׂשַמ יד ּוצ רעגניפ ערעייא
 טנעז םעד טימ* .טעגרַהרעד ייז ןּבָאה תֹובָא ערעייא ןּוא ,םיאיִבנ יד ןּופ

 יז םירָאװ ;תובָא ערעייא ןּופ םיִׂשעֵמ יד ףיוא םיּכסַמ ךיוא ןּוא תֹודָע ריא

 ךיוא טָאה רעּבירעד* .םירָבק ערעייז טיוּב ריא ןּוא ,טעגרַהעג ייז ןּבָאה
 :שםיחילש ןּוא םיִאיִבֹנ יז ּוצ ןקיש לעװ ךיא :טגָאזעג טָאג ןּופ המכָח יד

 עלַא ןּופ טּולּב סָאד ידּכ * ,ןפֶדֹור ןּוא ןענעגרַה ייז ןלעװ ייז ןּופ עכעלטע

 טקיטסעפטנורגעג זיא טלעװ יד טניז ןרָאװעג ןסָאגרַאפ ןיא סָאװ ,םיאיִבנ
 טולּב םעד ןּופ"* ,רֹוד ןקיוָאד םעד ןּופ ןרעװ טרעדָאפעג לָאז ,ןרָאװעג
 םעד ןשיװצ ןעמוקעגמּוא זיא סָאװ ,הָירַכז ןופ טּולּב םעד זיּב ,-לָבָה ןּופ
 טרעדָאפעג טעװ עס ,ךייא גָאו ךיא ,ָאי .אםישדְק-ישדק םעד ןּוא ַחַּבִמ
 טָאה ריא םירָאװ !הרֹוּתילעַּב ,ךייא ּוצ ייוו** .רֹוד ןקיזָאד םעד ןּופ ןרעוו
 ,ןעמּוקעגנַײרַא טינ טנעז ןײלַא ריא ;ןסיװ ןּופ לסילש םעד ןעמּונעגקעװַא
 .טרעטשעג ריא טָאה ,ןעמוקנַײרַא טלָאװעג ןּבָאה טָאװ ,יד ןּוא

 ןוא םירפֹוס יד ןּבָאה ,ןעגנַאגעגסױרַא ןטרָאד ןּופ ויא רע תעּב ןּוא **

 ,2| ,דכ 'ּב םימיה ירבד א
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 ּוצ טנרעצרעד םיא ןּוא ,ןייטשּוצ קרַאטש םיא ּוצ ןּבױהעגנָא שבישורּפ יד
 ּוצ סעּפע ידּכ ,םיא ףיוא טרעקָאלעג ןּבָאה יז ןּוא** ;ןכַאז ךֵס ַא ןגעוו ןדער
 .ליומ ןייז ןּופ ןּפַאכ

 טלמַאזרַאפ קלָאפ םעד ןּופ רעטניױט ְךַס ַא ךיז ןּבָאה הֹׂשעַמ-תעַׁשּב יי
 רע ןּוא ,ןרעדנַא ןפיוא רענייא ןטָארטעג ןּבָאה יז זַא ,יװַא ,םענייאניא

 םעד רַאפ ךייא טיה :;םידימלַּת ענייז ּוצ ןגָאז ּוצ ןּבױהעגנָא לָּכ-םדֹוק טָאה

 ,ןליוהרַאפ טינרָאג ןיא סע? .?דפיִנַח ויא סָאװ ,םישורּפ יד ןּופ גייטרעיוו
 טנַאקַאּב טינ טעװ סָאװ ,ןגרָאּברַאפ ןּוא ,ןרעװ טקעלּפטנַא טינ טעװ סָאװ

 ,שינרעטצניפ רעד ןיא טגָאועג טָאה ריא סָאװ ,ץלַא ,רעּבירעד* .ןרעוו

 ןפיוא טדערעג טָאה ריא סָאװ ןּוא ,טייקיטכיל רעד ןיא ןרעװ טרעהעג טעװ
 יד ןּופ ןרעװ טכַאמעג טנַאקַאּב טעװ ,ןרעמַאק עטסקינייװעניא יד ןיא רעוא
 .רעכעד

 סָאװ ,יד רַאפ ארֹומ ןייק טינ טָאה :טניירפ עניימ ,ךייא גָאז ךיא ןּוא
 ךיא* .ןָאט ּוצ רעמ סעּפע חֹוּכּב טינ יז ןענעז םעדכָאנ ןּוא ,ףּוג םעד ןטייט
 ארֹומ טָאה :ןּבָאה ארֹומ טלָאז ריא ןעמעוו רַאפ ןענערָאװ רעּבָא ךייא לעװ

 ןפרַאװאוצנַײרַא טכַאמ טָאה ,טייטעג טָאה רע יװ םעדכָאנ טָאװ ,םיא רַאפ

 ןּבָאה ארֹומ ריא טלָאז םיא רַאפ ,ךייא גָאז ךיא ,ָאי ;ןײרַא םונָהיִג ןיא
 סנייא ןייק ןּוא ?תוטּורּפ ייווצ רַאפ ךעלעגייפ ףניפ טינ ןעד עמ טפיוקרַאפ *
 ּפָאק רעיא ןּופ רָאה יד וליפַא ,ָאי" .טָאג רַאפ ןסעגרַאפ טינ טרעוו יז ןּופ
 ךס ַא יװ טרעװ רעמ טנעז ריא ;ארֹומ ןייק טינ טָאה .טלייצעג עלַא ןענעז

 .ךעלעגייפ

 רַאפ ןענעקַאּב ךימ טעװ סָאװ ,רענייא רעדעי ,ךייא גָאז ךיא ןּוא *
 .טָאג ןּופ םיכָאלַמ יד רַאפ ןענעקַאּב םֶדָאְְוִּב רעד ךיוא טעװ םיא ,ןשטנעמ
 טנקיילרַאפ טעװ ,ןשטנעמ רַאפ ןענעקיילרַאפ ךימ טעװ סָאװ ,רעד רעּבָא?

 ַא ןדער טעװ סָאװ ,רענייא רעדעי ןּוא ? .טָאג ןּופ םיִכָאלַמ יד רַאפ ןרעוו
 סָאװ ,רעד רעּבָא ;ןייז לחֹומ םיא סע ןעמ טעװ ,םָדָאְְוִּב םעד ןגעק טרָאװ
 .ןייז לחֹומ טינ סע ןעמ טעװ םעד ,שֶדֹוקַה-ַחּור םעד ןגעק ןרעטסעל טעװ

 רעייטשרָאפ יד רַאפ רעדָא תויִסָנּכיִּתְּב יד ןיא ךייא ןעגנערג ייז תעּב ןּוא
 טלָאז ריא סָאװ רעדָא ,יװַאיװ ןהדָנאַד טינ ריא טלָאז ,רעקיטלעװעג ןּוא
 ךייא טעװ ׁשֶדֹוקַה-ַחּור רעד םירָאװ * ;ןגָאז טלָאז ריא סָאװ רעדָא ,ןרעפטנע

 .ןגָאז טפרַאד ריא סָאװ ,העָש רענעי ןיא טקנוּפ ןענרעל
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 ןיימ לעפַאּב ,יּבִר :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה קלָאפ םעד ןּופ רענייא ןּוא '*
 רע רעּבָא'* .השורי רעד טימ רימ טימ ןלייט ךיז לָאז רע זַא ,רעדּורּב
 ,טפֹוש ַא רַאפ טכַאמעג ךימ טָאה רעװ ,רענייא שטנעמ :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה
 טיג :טגָאועג יז ּוצ טָאה רע ןוא* !?ךייא רעּביא רעלייטעצ ַא רעדָא
 ןּבעל סנשטנעמ ַא םירָאװ ;טיײקענדעשז רעדעי ןּופ ךייא טיה ןּוא ,גנּוטכַא

 טָאה רע ןּוא* .טגָאמרַאפ רע סָאװ ,םעד ןּופ עפֶש רעד ןיא ּפָא טינ טגנעה
 רשֹוע ןַא םענייא ןּופ דנַאל סָאד :ןגָאז ּוצ ױזַא ,לשֶמ ַא ייז רַאפ ןּביוהעגפיוא

 לָאז סָאװ :ךיז ייּב טכַארטעג טָאה רע ןוא* ;עפָשּב טכַארּבעגסױרַא טָאה

 רע ןּוא* .ןעלמַאװצנַײא תוריּפ עניימ אוו טינ ּבָאה ךיא םירָאװ ?ןָאט ךיא

 ןרעַײש עניימ ןסַײררעטנּורַא לעװ ךיא :ןָאט ךיא לעװ סָאד טָא :טגָאזעג טָאה
 האּובּת עצנַאג ןיימ ןעלמַאזנַײא ךיא לעװ ןטרָאד ןּוא ;ערעסערג ןעיוּב ןּוא
 ,עניימ המָשנ :המָשנ ןיימ ּוצ ןגָאז לעװ ךיא ןּוא * .סטּוג-ןּוא-ּבָאה ןיימ ןּוא
 ,טייצ ךיז םענ ;ןרָאי ליפ ףיוא טלמַאזעגנַײא סטּוג-ןּוא-ּבָאה ְךַס ַא טסָאה ּוד

 ּוד :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה טָאג רעּבָא*" .ןייגליואוו ריד זָאל ןּוא ,קנירט ,סע

 סָאװ ,ןכַאז יד ןּוא ;המָשנ ןייד ריד ןּופ טרעדָאפעג טרעוו טכַאנ טנייה !רַאנ
 טלמַאז סָאװ ,רעד זיא יװַא*: ?ןייז ייז ןלעװ סעמעוו ,טיײרגעגנָא טסָאה ּוד
 .טָאג ןיא ךייר טינ זיא ןּוא ,תורצֹוא ןָא ךיז

 ,ךייא ךיא גָאז רעּבירעד :םידימלַּת ענייז ּוצ טגָאועג טָאה רע ןוא
 רעייא רַאפ טינ ךיוא ;ןסע טלָאז ריא סָאװ ,ןּבעל רעייא רַאפ טינ טגרָאז

 ,יּפש יד יװ רעמ ויא ןּבעל סָאד םירָאװ"* .ןָאטנָא טלָאז ריא סָאװ ,ףּוג

 ,ןעיז יז טינ ;ןּבָאר יד טכַארטַאּב** .שוּבלַמ סָאד יװ רעמ--ףּוג רעד ןּוא
 טָאג ןּוא ,ןרעַײש רעדָא ,סרעלכַײּפש ןייק טינ ךיוא ןּבָאה ייז ,ןדיינש ייז טינ
 ןופ רעװ ןּוא* !לגייפ יד ןופ טרעװ ריא טנעז רעמ לפיוו .ןוייּפש ייז טּוט
 ,ןֵכּב* ?ןּבעל ןייז ןּופ סָאמ רעד ּוצ לייא ןַא ןּבעגּוצ ןהנַאד ךרּוד ןָאק ךייא
 טהגַאד סָאװרַאפ ,עטסדנימ סָאד וליפַא ןָאט ּוצ לגוסמ טינ טנעז ריא בוא
 ;ןסקַאװ ייז יװ ,סעיליל יד טכַארטַאּב* ?ןקירעּביא םעד ןגעוו ךייא ריא
 ןיא המלש וליפַא זַא ,ךייא גָאז ךיא ןּוא .ןעניּפש ייז טינ ,ןעװערָאה ייז טינ

 ,ןֵכּב* .יו ןּופ ענייא יװ טדײלקַאּב ןעװעג טינ זיא טכַארּפ רעצנַאג ןייז
 סע זיא טנייה סָאװ ,דלעפ םעד ןּופ זָארג סָאד ןדײלקַאּב ױזַא טוט טָאג ּביױא
 ָא ,ךייא ןיוש אטישּפ ַא ,ןוויֹוא ןיא ןפרָאװעגנַײרַא סע טרעוו ןגרָאמ ןּוא ,ָאד
 סָאװ ןּוא ,ןסע טלָאז ריא סָאװ טינ ךיוא טכוז ןּוא* ?עקיּבױלג-ןיילק ריא
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 םירָאװ* .טימעג ןיא טקיאּורמּואַאּב טינ ךיוא טייז ןּוא ,ןעקנירט טלָאז ריא
 ריא ןַא ,טסיײװ רעטָאפ רעיא ;םלֹועָה-תומּוא יד ןרעגַאּב ץלַא סָאד-טָא
 סָאד ןּוא ,תוכלַמ ןייז טשרָאפ רעּבירעד* .ןכַאז עקיזָאד יד ןיא ךיז טקיטיינ

 .ןרעװ ןּבעגעגּוצ ךייא טעװ ץלַא
 סרעטָאפ רעייא ויא סע םירָאװ ;עדַאטס עניילק ,ארֹומ ןייק טינ ּבָאה

 ןּוא ,טָאה ריא סָאװ טפיוקרַאפ ** .תוכלַמ סָאד ןּבעג ּוצ ךייא ,ןוצָר רעטוג
 ןיא רצֹוא ןַא ןּוא ,טלַא טינ ןרעוװ סָאװ ,ןעלטייּב ךיז רַאפ טכַאמ ;הקָדצ טיג
 ַא ןּוא ,ןעמוקּוצ טינ ןָאק בֹנַג ןייק ּואװ ,טרענימעג טינ טרעװ סָאװ ,למיה
 טעװ טרָאד ,רצֹוא רעיא זיא'ס ּואוו םירָאװ** .ןּברַאדרַאפ טינ ןָאק ּבלימ

 .ץרַאה רעיא ןייז ךיוא

 .ןענערּב ןלָאז טכיל ערעייא ןּוא ,טרּוגעגנָא ןייז ןדנעל ערעייא ןלָאז*

 טעװ רע ןעװ ,רַאה רעייז ףיוא ןטרַאװ סָאװ ,ןשטנעמ ּוצ ךיילג טייז ןּוא *
 ןלָאז ,ןּפַאלקנָא ןּוא ןעמוק טעװ רע ןעוו ידּכ ,הנּותַח רעד ןּופ ןרעקמּוא ךיז

 רַאה רעד ןעמעוו ,טכענק ענעי זיא ליואוו" .ןענעפע ףֹּכיּת ןענעק םיא יז
 ךיז טעװ רע ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ ;טמוק רע תעּב קידנכַאװ ןעניפעג טעװ
 רע ּביױא ןּוא* .ןענידַאּב ייז ןּוא ןייגּוצ ןּוא ,שיט םּוצ ןצעז ייז ןּוא ,ןטרּוגנָא
 יז ןּוא ,רעטירד רעד ןיא רעדָא ,ךַאװטכַאנ רעטייווצ רעד ןיא ןעמּוק טעװ

 זַא ,ןסיװ ריא טלָאז רעּבָא סָאד" .טכענק ענעי זיא ליואוו ,ױװַא ןפערט

 טעװ בנָנ רעד הֹעָש רעסָאװ ןיא ,טסואועג טלָאװ תיֵּבַה-לעַּב רעד בוא

 ןכָארּבעגנַײא לָאז זיוה ןייז זַא ,טזָאלרעד טינ ןּוא טכַאװעג רע טלָאװ ,ןעמּוק

 ַא ןיא ןעמוק טעװ םֶדָאְדִּב רעד םירָאװ ,טיירג ןייז ךיוא טוומ ריא* .ןרעװ

 .טינ ךיז טכיר ריא רעכלעוו ףיוא ,הֹעָש
 רַאפ לשָמ עקרָאד סָאד ּוטסגָאז ,רַאה :טגָאזעג טָאה סּורטעּפ ןוא

 זיא רעװ :טגָאזעג טָאה רַאה רעד ןּוא * ?ןעמעלַא רַאפ ךיוא רעדָא ,זדנּוא
 ןצעז טעװ רַאה ןייז ןעמעו ,רעעזפיוא רעגּולק ןּוא רעיירטעג רעד רעּבָא
 רעטכער רעד ןיא זייּפש קֶלָח רעייז יז ןּבעג ּוצ ,דניזעגזױה ןייז רעּביא
 רע טעװ ,ןעמוק טעװ רַאה ןייז ןעוו סָאװ ,טכענק םענעי זיא ליואוו*?טייצ

 רעּביא ןצעז םיא טעװ רע ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ ** .ױזַא ןָאט ןפערט םיא
 ןיימ :ץרַאה ןייז ןיא ןגָאז טעװ טכענק רענעי ּבױא רָאנ* .רעטיג .ענייז עלַא
 ןּוא טכענק יד ןגָאלש ּוצ ןּבײהנָא טעװ רע ןּוא ,ןעמוק ּוצ טמַאזרַאפ רַאה
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 רעד טעװ טלָאמעד * ,ןרוּכיִש ןּוא ןעקנירט ןּוא ןסע ּוצ ןּוא ,ןטסניד יד
 ,טינ ךיז טכיר רע ןכלעו ףיוא ,גָאט ַא ןיא ןעמּוק טכענק םענעי ןּופ רַאה
 ןוא ,ןתיממעצ םיא טעװ ןּוא ,טינ טסייװ רע סָאװ ןּופ ,הֹעָש ַא ןיא ןּוא

 טָאה סָאװ ,טכענק רענעי ןּוא* .עיירטעגמּוא יד טימ קֶלָח ןייז ןעמיטשַאּב
 ןָאטעג טינ ךיוא ןּוא ,טיירגעגּוצ טינ טָאה ןּוא ,ןוצָר סרַאה ןייז ןענַאטשרַאפ

 טינ טָאה סָאװ ,רעּבָא רעד* .ץימש ךַס ַא ןגירק טעװ ,ןוצָר ןייז טול
 טעװ ,ץימש טרעװ זיא רע ןכלעוו רַאפ ,סָאד ןָאטעג טָאה ןּוא ,ןענַאטשרַאפ

 ןופ ,ןּבעגעג טרעװ ךַס ַא ןעמעװ ןּוא .ץימש קיצניװ טימ ןרעװ ןגָאלשעג

 ןּופ ,טױרטרַאפנָא ְךַס ַא טָאה ןעמ ןעמעוו ןּוא ;ְךַס ַא ןרעדָאפ ןעמ טעװ םיא
 .רעמ ךָאנ ןעגנַאלרַאפ ןעמ טעװ םעד

 טלָאװ יװ ןּוא ;דרע רעד רעּביא רעייפ ַא ןפרַאװ ּוצ ןעמוקעג ןיּב ךיא
 טלבֹוטעג רעּבָא ףרַאד ךיא " !ןדנּוצעגנָא ןייז ןיוש לָאז סע זַא ,ןלעװ ךיא

 יצ* !ןרעװ אֹלַממ טעװ יז זיּב ,רימ זיא גנע יװ ןּוא ;הליִבט ַא טימ ןרעוו
 גָאז ,ןיינ ?דרע רעד ףיוא םולָש ןעגנערּב ןעמוקעג ןיּב ךיא ןַא ,ריא טניימ
 ןלעװ ןָא טציא ןּופ םירָאװ* .גנוליטעצ רעמ ְךַס ַא טרעיינ ,ךייא ךיא

 .יירד ןגעק ייווצ ןּוא ,ייווצ ןגעק יירד :טלײטעצ ןייז זיוה ןייא ןיא ףניפ
 ןגעק רעטּומ ,רעטָאפ ןגעק ןּוז ןּוא ,ןּוז ןגעק טלייטעצ ןייז טעװ רעטָאפ **

 ןגעק רּונש ןּוא ,רונש ןגעק רעגיווש ,רעטומ ןגעק רעטכָאט ןּוא ,רעטכָאט
 .א רעגיווש

 -פיוא ןקלָאװ ַא טעז ריא תעּב :קלָאפ םּוצ טגָאועג ךיוא טָאה רע ןּוא **
 .סע טעשעג יװַא ןּוא ;ןגער ַא ןָא טמּוק עס :ףּכיֵּת ריא טגָאז ,ברעַמ ןיא ןייג

 ;ץיה ַא ןייז טעװ עס :ריא טגָאז ,ןוָאלּב טניוו-םורָד ַא טעז ריא תעּב ןּוא *
 םבינָּפ סָאד ןשטַײטרַאפ ּוצ יװ טסייוו ריא !םיפנֹוח ריא** .טעשעג עס ןּוא
 ּוצ יװ טינ ריא טײטשרַאפ סָאװרַאפ רעּבָא ;למיה ןּופ ןוא דרע רעד ןּופ
 ?טייצ עקיטנייה יד ןשטַײט

 ?טכער ויא סע סָאװ ,ןטּפשִמ טינ ןײלַא ריא טּוט סָאװרַאפ ןּוא *
 טימ ךיד ימַאּב ,טפֹוש םעד רַאפ רענגעק ןייד טימ טסייג ּוד תעּב םירָאװ *

 רע טעװ רעמָאט ,געוװ ןיא םיא טימ ךָאנ טסיּב ּוד תעּב ,ןעמּוקּוצכרּוד םיא
 ,רטֹוש םּוצ ןרעפטנערעּביא ךיד טעװ טפֹוש רעד ןּוא ,טפֹוש םּוצ ןּפעלש ךיד
 גָאז ךיא* ,ןײרַא הסיִפּת רעד ןיא ןפרַאװנַײרַא ךיד טעװ רטֹוש רעד ןּוא

 .6 ,ן הכימא
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 יד טלָאצַאּב ןּבָאה טסעװ ּוד ויּב ,ןײגסױרַא טינ ןטרָאד ןּופ טסעו ּוד ,ריד
 .הטּורּפ עטצעל עמַאס

 םיא ןּבָאה סָאװ ,עכעלטע ןעוװעג ןטרָאד ןענעז טלָאמעד דזָארג ןּוא ןי
 טשימעגסיוא טָאה סּוטַאליּפ טּולּב סעמעװ ,רעליִלְג יד ןּופ טלייצרעד

 יִצ :טגָאועג ייז ּוצ ןּוא ,טרעפטנעעג טָאה רע ןּוא* .תרונָּברִק ערעייז טימ

 ,רעליִלג עלַא ןּופ םיאטֹוח ערעסערג ןעוועג ןענעז רעליִלְג ענעי זַא ,ריא טניימ

 טינ טעװ ריא ּביוא ןּוא ;ךייא ךיא גָאז ,ןיינ* ?ןטילעג סניױזַא ןּבָאה יז תמחַמ

 ןעמעוו ףיוא ,ןצכַא ענעי רעדָא* .ןעמוקמּוא ױזַא עלַא ריא טעװ ,ןָאט הבּושּת
 ,ריא טניימ יצ ,טעגרַהרעד ייז טָאה ןּוא ןלַאפעג זיא חֹוליִש ןּופ םערּוט רעד

 ךםִיַלָׁשּורי ןיא ןעניואוו סָאװ ,ןשטנעמ עלַא ןּופ רעקידלוש ןעוועג ןענעז ייז זַא
 עלַא ריא טעװ ,ןָאט הבּושּת טינ טעװ ריא ּבױא ןּוא ;ךייא ךיא גָאז ,ןיינ*

 .ןעמּוקמּוא ױזַא

 -רַאפ טָאה שטנעמ ַא :לשָמ עקיוָאד סָאד טלייצרעד טָאה רע ןּוא *
 ףיוא ןכּוז ןעמוקעג ויא רע ןּוא ;ןטרָאגנַײװ ןייז ןיא םיוּבנגַײפ ַא טצנַאלפ

 םּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא" .ענייא ןייק ןענופעג טינ טָאה ןּוא ,תוריּפ םיא
 ןקיזָאד םעד ףיוא תוריּפ ןכּוז םּוק ךיא יװ רָאי יירד ןיוש ,עז :רענטרעגנַײװ

 ךָאנ רע לָאז סָאװ ּוצ ;ּפָא םיא קַאה .ענייא ןייק טינ ןיפעג ןּוא ,םיוּבנגַײפ
 ךָאנ םיא זָאל ,רַאה :טרעפטנעעג םיא טָאה רע ןּוא* ?דרע יד ןּברַאדרַאפ

 -רשּפָא* .ןקיטסימַאּב ןּוא ןּבָארגמּורַא םיא לעװ ךיא ויּב ,רָאי סקיטנייה

 .ןקַאהּפָא ןוָאל םיא ּוטסעװ ,טינ ּבױא ;תוריּפ ןגָארט רָאיַא-רעּביא רע טעװ
 .תויִסַנּכייֵּתְּב יד ןּופ םענייא ןיא טנרעלעג תֹּבַש ַא ןיא טָאה רע ןּוא !*

 ןכעלקנערק ַא טַאהעג רָאי ןצכַא טָאה סָאװ ,יורפ ַא ןעוועג זיא ןטרָאד ןּוא !י

 טנָאקעג טינ ןפֹוא-ןיאּב ךיז טָאה ןּוא ,ןגױּבעגנעמַאווצ ןעוועג זיא יז ןּוא ;טסיײג
 ּוצ ןּוא ,ןפורעגוצ יז רע טָאה ,ןעועג יז טָאה ַעּוׁשִי ןַא ןּוא = ,ןכַײלגסױא

 טָאה רע ןּוא* .טײהקנַארק ןייד ןּופ יירפ טסיּב ּוד ,הדשִא :טגָאזעג ריא
 ןּוא ,ךַײלג ןרָאװעג ףֹּכיִּת ויא יז ןּוא ,טנעה ענייז ריא ףיוא טגײלעגפיורַא
 סעַּכ ןיא ויא תֶסְנֹּכַה-תיֵּב םעד ןּופ סנרַּפ רעד ןּוא!* .טָאג טּבױלעג טָאה
 םּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,תֹּבַש םּוא טלייהעג טָאה ַעּוׁשִי תמחַמ ,ןרָאװעג

 טמּוק ;ןטעּברַא געמ עמ עכלעװ ןיא ןַארַאפ ןענעז געט סקעז :;קלָאּפ
 רעד ןּוא * .תרּבַש םּוא טינ רעּבָא ,ןלייה ךיז טזָאל ןּוא יז ןיא רעּבירעד
 ןופ רעניא רעדעי טינ טּוט !םיפנֹוח ריא :טרעפטנעעג םיא טָאה רַאה
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 טריפ ןּוא ,עטירָאק רעד ןּופ לזייא ןייז רעדָא ,סקָא ןייז תֹּבַש ןדניּבּפָא ךייא
 -תַּב ַא יא סָאװ ,השֵא עקיזָאד יד טינ ףרַאד יצ ןּוא** ?ןעקנירטּוצנָא םיא
 ןדנּוּבעגּפָא ,רָאי ןצכַא ןיוש ןדנּוּבעג טָאה ןטָׂש רעד ןעמעוו ןּוא ,םבהָרבַא
 ,טנָאזעג סָאד טָאה רע תעּב ןּוא * ?תּבַש םּוא דנַאּב ןקיזָאד םעד ןּופ ןרעוו
 טָאה קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא ;ןרָאװעג טמעשרַאפ רענגעק ענייז עלַא ןענעז
 םיא ךרּוד ןענעז סָאװ ,םיִׂשעֵמ עכעלרעדנּואוו עלַא יד רעּביא טיירפעג ךיז

 .ןרָאװעג ןָאטעג
 טָאג ןּופ תוכלַמ סָאד ויא סָאװ ּוצ :טגָאזעג רעּבירעד טָאה רע ןּוא !*

 ַא ּוצ ןכילגעג ויא סע" ?ןכַײלגרַאפ סע ךיא לָאז סָאװ טימ ןּוא ?ךעלנע

 ןיא טַײועג ןּוא ןעמּונעג טָאה שטנעמ ַא סָאװ ,העירז-טפענעז ןּופ לדנרעק
 ןּופ לגייפ יד ןּוא ,םיוּב ַא ןרָאװעג זיא ןּוא ןסקַאװעג זיא סע ןּוא ;ןטרָאג ןייז

 .ןגייווצ ענייז ןיא ןטסענ טכַאמעג ךיז ןּבָאה למיה
 ןכַײלגרַאפ ךיא לָאז סָאװ ּוצ :טגָאזעג לָאמַא רעדיװ טָאה רע ןוא**

 טָאה יורפ ַא סָאװ ,גייטרעיוז ּוצ ןכילגעג זיא סע": ?טָאג ןּופ תוכלַמ סָאד
 טרעַײזרַאפ ןצַאגניא זיא סע ויּב ,לעמ סָאמ יירד ןיא ןָאטעגנַײרַא ןּוא ןעמּונעג

 .ןרָאװעג
 ,טנרעלעג טָאה ןּוא ,רעפרעד ןּוא טעטש רעּביא ןעגנַאגעג זיא רע ןּוא *

 :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה רענייא ןּוא * .םִיַלָשּורי ןייק ןעוועג לגָר-הלֹוע טָאה ןּוא

 ּוצ טָאה רע רעּבָא ?ןרעװ לוציִנ ןלעװ סָאװ ,עכעלטע רָאנ סע ןענעז ,רַאה
 םירָאװ ,רעױט ןגנע םעד ךרּוד ןעמּוקּוצנַײרַא ךייא טימַאּב** :טגָאזעג ייז
 טָאה* .ןענָאק טינ ןלעװ ןּוא ,ןעמּוקּוצנַײרַא ןכּוז ןלעװ ְךַס ַא ,ךייא גָאז ךיא

 ריא ןּוא ,ריט יד ןסָאלשרַאפ ןּוא ןּביוהעגפיוא לָאמנייא תיֵּבַה-לעַּב רעד ךיז
 ,רַאה :ןגָאז ןּוא ,ריט רעד ןיא ןּפַאלק ןּוא ,ןסיורד ןיא ןייטש ּוצ ןּבײהנָא טעו
 ריא ןענַאװנופ טינ סייוו ךיא :ןרעפטנע ךייא טעװ רע ןּוא !ףיוא זדנּוא ןפע
 ןעקנּורטעג ןּוא ןסעגעג ןּבָאה רימ :ןגָאז ּוצ ןּביײהנָא ריא טעװ טלָאמעד ** .טנעז

 :ןרעפטנע טעװ רע ןּוא*/ .ןסַאג ערעזדנוא ןיא טנרעלעג טסָאה ּוד ןּוא ,ריד רַאפ
 ריא ,רימ ןּופ ּפָא טרעק ;טנעז ריא ןענַאװנופ טינ סייוו ךיא ,ךייא גָאז ךיא

 ,ןייצ ןּופ ןצירק סָאד ןּוא ןייוועג ןייז טעװ טרָאד* !טכערמּוא ןּופ רעּוט
 םעד ןיא םיאיִבְנ עלַא ןּוא ,בקעי ןּוא ,קָחצִי ןּוא ,םהָרבַא ןעז טעװ ריא תעּב
 ןלעװ יז ןּוא* .ןסיורד ןיא ענעּפרָאװעגסױרַא ןילַא ריא ןּוא ,טָאג ןּופ תוכלַמ

 ןצעזרעדינַא ךיז ןלעװ ןּוא ,םורָד ןּוא ןופָצ ןּופ ,ברעַמ ןּוא חרוִמ ןּופ ןעמּוק
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 ןלעוװ סָאװ ,עטצעל ןַארַאפ ןענעז סע ,עז ןּוא* .טָאג ןּופ תוכלַמ םעד ןיא

 ,עטצעל ןייז ןלעװ סָאװ ,עטשרע ןענעז ןַארַאפ ןּוא ,עטשרע ןייז
 ןּבָאה ןּוא ,םישּורּפ עכעלטע ןעמוקעג ןענעז הֹעָש רענעי ןיא טקנוּפ **

 ךיד ליוװ סודרּוה םירָאװ ,ןענַאדנופ ךיד רעטַײװרעד ןּוא ייג :טגָאזעג םיא ּוצ
 טָא :סקופ םענעי טגָאז ןּוא טייג :טגָאועג ייז ּוצ טָאה רע ןוא* .ןענעגרַה
 םעד ןּוא ,ןגרָאמ ןּוא טנייה תואּופר ּוט ןּוא רעטסייג עזייּב סױרַא ךיא ּביײרט
 ןּוא טנייה געװ ןיימ ןייג רעּבָא וומ ךיא* .ףֹוס םּוצ ךיא טּוק גָאט ןטירד
 ןעמּוקמּוא לָאז איִבָנ ַא זַא ,ןייז טינ ןָאק סע םירָאװ ;ןגרָאמרעּביא ןּוא ןגרָאמ

 ןוא ,םיאיִבנ יד טסעגרַה סָאװ ,םבִיַלָשּורי ,םִיַלָשּורי ָא** .םִיַלָשּורי ץּוחְמ
 טלָאװעג ךיא ּבָאה לָאמ לפיוו !ריד ּוצ טקישעג ןענעז סָאװ ,יד טסנייטשרַאפ

 רעטוא ךעלדניה עריא ןייא טלמַאז ןּוה ַא יװ ,רעדניק ענייד ןעלמַאזנַײא

 ךייא טעװ וה רעיא ,טעו* !טלָאװעג טינ טָאה ריא ןּוא ,לגילפ עריא
 טעװ ריא זיּב ,ןעז טינ רעמ ךימ טעװ ריא ,ךייא גָאז ךיא ןּוא !בֹורָח ןּביילּב
 !טָאג ןּופ ןעמָאנ םעד ןיא אָּבַה ְךּורָּב :ןגָאז
 םעד ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא תֹּבַׁש ַא ןיא זיא רע תעּב ,ןעוועג זיא סע ןּוא די

 יז ןּבָאה ,טױרּב ןסע ּוצ םבישּורּפַה-ישָאר יד ןּופ םענייא ןּופ זיוה
 סָאװ ,שטנעמ א ןענַאטשעג םיא רַאפ זיא טָא ןּוא* .םיא ףיױא טרעקָאלעג

 םימָכַח יד ּוצ טדערעג טָאה ַעּוׁשָי ןּוא* .ץכעליװשעג-רעסַאװ ַא טַאהעג טָאה

 ײז רעַּבָא* ?טינ רעדָא ,תֹּבַש םּוא ןלייה ןעמ געמ :ןגָאז ּוצ יֹױזַא ,םישורּפ ןּוא
 םיא טָאה ןּוא ,טלייהעג םיא ןּוא ןעמונעג םיא טָאה רע ןּוא .ןגיושעג ןּבָאה
 ,ןפערט לָאז ךייא ןּופ ןצימע ןעוו :טגָאזעג יז ּוצ טָאה רע ןּוא* .טזָאלעגּפָא
 םיא רע טעװ יצ ,םענּורּב ַא ןיא ןלַאפנַײרַא לָאז סקָא ןַא רעדָא לזייא ןַא זַא

 ןרעפטנע טנָאקעג טינ םיא ןּבָאה ייז ןּוא"* ?תֹּבַש םּוא ןעיצסױרַא ףֹּכיִּת טינ
 .ףיורעד ףיוא

 ,ןטעּברַאפ ןעוװעג ןענעז סָאװ ,ענעי ּוצ לשָמ ַא טגָאזעג טָאה רע ןּוא
 ;רעצעלּפ עקידובָּכּב יד ןּבילקעגסיוא ךיז ןּבָאה ייז יװ ,ןעזעג טָאה רע תעּב
 ַא ףױא ןטעּברַאפ ךיד טעװ רעצימע ןעוו* :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה רע ןּוא
 רעבּושָח רעמ ַא טעװ רעמָאט לייוו ,ןָא-ןּביוא ןצעז טינ ךיד ּוטסלָאז ,הנּותַח
 ,ןטעּברַאפ םיא ןּוא ךיד טָאה סָאװ ,רעד ןּואי ;ןרעװ ןטעּברַאפ םיא ןּופ ּוד יו
 ןּוא ,ןשטנעמ ןקיזָאד םעד רַאפ ץַאלּפ ךַאמ :ריד ּוצ ןגָאז ןּוא ןעמוק טעװ
 ןעו טרעיינ* .ץַאלּפ ןטצעל םעד ןעמענרַאפ ןֹוָוּב טימ ּוטסעװ טלָאמעד
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 ןעו ידּכ ;ץַאלּפ ןטצעל םעד ףיוא ךיד ץעז ןּוא יג ,ןטעּברַאפ טסרעװ ּוד

 :ריד ּוצ ןגָאז ןענעק רע לָאז ,ןעמוק טעװ ,ןטעּברַאפ ךיד טָאה סָאװ ,רעד
 ,עלַא רַאפ רובָּכ ןּבָאה ּוטסעװ טלָאמעד ;רעכעה ּוציּוצ-ףױרַא ייג ,טניירפ
 ךי טעװ סָאװ ,רענייא רעדעי םירָאװ= .ריד טימ שיט םייּב ןציז סָאװ
 ןילַא ךיו טעװ עס רעװ ןּוא ;ןרעװ טקירעדינרעד טעװ ,ןכייהרעד ןיילַא

 .טכייהרעד ןרעװ טעװ ,ןקירעדינרעד
 תעּב :ןטעּברַאפ םיא טָאה סָאװ ,םעד ּוצ טגָאזעג ךיוא טָאה רע ןוא *

 ענייד ןטעּברַאפ טינ ּוטסלָאז ,הדועס-טוװָא ןַא רעדָא גָאטימ ַא טסכַאמ ּוד
 ,םינָכש עכייר רעדָא ,םיבֹורק ענייד רעדָא ,רעדירּב ענייד רעדָא ,טניירפ

 ַא ןיז ריד טעװ סָאד ןּוא ,קירוצ ןטעּברַאפ ךיד ייז ןלעװ רעמָאט לייוו
 ,עמערָא יד טעּברַאפ ,הדועס ַא טסכַאמ ּוד תעּב טרעיינ!* ,גנוטלעגרַאפ

 ,טשטנעּבעג ןייז טסעװ ּוד ןּוא! .עדנילּב יד ןּוא ,עמָאל יד ,עטמּומעג יד

 ןרעו טסעװ ּוד םירָאװ ;ןטלעגרַאפ ּוצ ריד סָאװ טימ טינ ןּבָאה ייז תֹמחַמ

 .םיִתָמַה-תַיְחּת ןייטשפיוא ןלעװ םיִקידַצ יד תעּב ,טלעגרַאפ
 טָאה ,שיט םייּב ןסעועג םיא טימ ןענעז סָאװ ,יד ןּופ רענייא ןעוו ןּוא :*

 ןיא טיורּב ןסע טעװ סָאװ ,םעד ויא ליואוו :טגָאועג רע טָאה ,טרעהעג סָאד
 שטנעמ ַא רענייא :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה רע רעּבָא* !טָאג ןּופ תוכלמ םעד

 טָאה רע ןּוא * ;ְךַס ַא ןטעּברַאפ טָאה ןּוא ,הדּועס עסיורג ַא טכַאמעג טָאה

 סָאװ ,יד ןגָאז ּוצ ,הדּועס רעד ןּופ טייצ רעד ןיא טכענק ןייז טקישעגסױרַא

 ןּוא* .טײרגעגנָא ןיוש זיא גנידצלַא לייוו ,טמּוק :ןרָאװעג ןטעּברַאפ ןענעז

 רעטשרע רעד  .ןקידלּושטנַא ּוצ ןּבױהעגנָא לָאמַאטימ עלַא ךיז ןּבָאה יז
 קיטיינ סע וּומ ךיא ןּוא ,דלעפ ַא טפיוקעג ּבָאה ךיא :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה
 :טגָאזעג טָאה רערעדנַא ןַא ןּוא * .לחֹומ רימ ייז ,ךיד טעּב ךיא ;ןעז ןייג
 טעּב ךיא ;ןװאּורּפסױא ייז ייג ךיא ןּוא ,ןסקָא ךָאי ףניפ טפיוקעג ּבָאה ךיא
 ןעמּונעג ּבָאה ךיא :טגָאועג טָאה רערעדנַא ןַא ןוא .לחֹומ רימ יז ,ךיד
 ,ןעמוקעג זיא טכענק רעד ןּוא*: .ןעמוק טינ רעּבירעד ןָאק ךיא ןּוא ,ּבייװ ַא
 תיִּבַה-לעַּב רעד זיא טלָאמעד .רַאה ןייז ּוצ טלייצרעד ץלַא סָאד טָאה ןּוא
 יד ףיוא סױרַא ךיג ייג :טכענק ןייז ּוצ טגָאזעג טָאה ןּוא ,ןרָאװעג סעַּכ ןיא
 עטמומעג ןּוא עמערָא יד רעהַא גנערּב ןּוא ,טָאטש רעד ןּופ ןגעטש ןּוא ןסַאג
 ּוד סָאװ ,רַאה :טגָאזעג טָאה טכענק רעד ןּוא* .עמָאל ןּוא עדנילּב יד ןּוא
 ןוא* .ץַאלּפ ןַארַאפ ךָאנ זיא ךָאד ןּוא ,ןרָאװעג ןָאטעג זיא ,ןלױפַאּב טסָאה
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 ןוא ןכַאאלש יד ףיױא סױרַא ייג :טכענק םעד ּוצ טגָאזעג טָאה רַאה רעד
 םירָאװ=! .לּופ ןרעוו לָאז זיוה ןיימ ידּכ ,ןעמּוקוצנַײרַא ייז טיינ ןּוא ,ןעמיוצ
 ,ןרָאװעג ןטעּברַאפ ןענעו סָאװ ,טייל ענעי ןּופ רענייק זַא ,ךייא גָאז ךיא
 .הדועס ןיימ ןּופ ןכּוזרַאפ טעװ

 -סיוא ךיז טָאה רע ןּוא ;ןעגנַאגעג םיא טימ זיא םלֹוע רעסיורג ַא ןּוא*
 טסַאה ןּוא ,רימ ּוצ טמּוק טָאװ ,רעד* :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה ןּוא ,טיירדעג

 ,רעטסעווש ןּוא ,רעדירּב ןּוא ,רעדניק ןּוא ,ּבייוו ןּוא ,רעטּומ ןּוא ,רעטָאפ ןייז טינ
 רעװ ןּוא* .דימלַּת ןיימ ןייז טינ רע ןָאק ,ןּבעל ןגייא ןייז ךיוא ּוצרעד ןּוא
 ןיימ ןייז טינ ןָאק ,ךָאנ רימ טייג ןּוא ,בָלצ םענעגייא ןייז ןגָארט טינ טוט עס
 טינ ךיז טעװ ,םערּוט ַא ןעיוּב ליוװ סָאװ ,ךייא ןּופ רעוװ םירָאװ?* .דימלַּת

 ּוצ גונעג טָאה רע יצ ,זדוואָצֹוה יד ןענעכערסיוא ןּוא ןצעורעדינַא םדֹוק
 םעד טגילעג ןּבָאה טעװ רע ןעװ ,רעמָאט לייוו* !?םיא ןקידנערַאפ
 ןלעװ ,ןעז סע ןלעװ סָאװ ,עלַא ןּוא ,ןקידנערַאפ ןענָאק טינ ןּוא ,טנעמַאדנופ

 ּוצ ןּביױהעגנָא טָאה שטנעמ רעקיזָאד רעד :ןגָאז ןּוא* ,ןכַאלסױא ןעמענ םיא
 טייג סָאװ ,ךלָמ רעכלעוו רעדָא* .ןקידנערַאפ טנָאקעג טינ טָאה ןּוא ,ןעיוּב

 ןצעזרעדינַא םדֹוק טינ ךיז טעװ ,ךלֶמ ןרעדנַא ןַא טימ הֹמָחלִמ ןריפ סױרַא
 טמוק סָאװ ,םעד ןענעגעגַאּב טנוױט ןעצ טימ רע ןָאק יצ ,ןייז ץעַימ ךיז ןּוא

 תעּב ,םיחּולש רע טקיש ,טינ ּבױא* ?טנויױט קיצנַאװצ טימ ןגעקטנַא םיא
 רעכעלטיא ךיוא ױזַא* .ןעגנּוגנידַאּב-םולָש טעּב ןּוא ,טייוװ ךָאנ זיא רענעי

 ןייז טינ רע ןָאק ,טָאה רע סָאװ ,ץלַא ןּופ ּפָא טינ ךיז טגָאז סָאװ ,ךייא ןּופ

 .דימלַּת ןיימ

 טימ ,םעַט םעד טרילרַאפ ץלַאז ּבױא רָאנ ,טּוג עקַאט זיא ץלַאז*!

 רַאפ טינ ךיוא ןּוא ,דרע רעד רַאפ טינ גוט עס* ?ןצריװ סע ןעמ לָאז סָאװ
 ,ןרעה ּוצ ןרעױא טָאה סָאװ ,רעד .סױרַא סע טפרַאװ ןעמ ;טסימ םעד
 .ןרעה לָאז

 ּוצ םיא ידּכ ,םיא ּוצ טנעענעג ןּבָאה עקידניז ןּוא םיסכֹומ עלַא ןּוא
 :טגָאזעג ןּוא ,טלמרומעג ןּבָאה םירפֹוס יד ןּוא םישּורּפ יד ןּוא* .ןרעה ומ
 .ייז טימ טסע ןּוא ,עקידניז ףיוא טמענ רעקיזָאד רעד

 שטנעמ רעסָאװ* :לשָמ עקיוָאד סָאד ײז ּוצ טדערעג טָאה רע ןּוא*
 טעװ ,ייז ןּופ ענייא טרילרָאפ רע ןּוא ,ףָאש טרעדנוה טָאה סָאװ ,ךייא ןשיווצ

 ,רעד ךָאנ ןײגכָאנ ןּוא ,רּבדִמ רעד ןיא קיצניינ-ּוא-ןיינ יד ןוָאלרעּביא טינ
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 רע טנייל ,יז טניפעג רע וַא ןּוא* ?יז טניפעג רע ויּב ,ןריולרַאפ זיא סָאװ
 ,םייהַא טמוק רע תעּב ןוא" .ךיז טיירפ ןּוא ,ןעלסקַא ענייז ףיוא ףױרַא יז

 ךייא טיירפ :יײז ּוצ טגָאז ןּוא ,םינֵכש יד ןּוא ,טניירפ ענייז ףיונוצ רע טפּור
 .ןעגנַאגעג ןרולרַאפ יא סָאװ ,ףָאש ןיימ ןענופעג ּבָאה ךיא םירָאװ ,רימ טימ
 ,אטֹוח ןייא רעּביא למיה ןיא החמִׂש ַא ןייז טעװ ,ךייא ךיא גָאז ,יװַא טקנוּפ

 ןפרַאד סָאװ ,םיִקידַצ קיצניינוא-ןיינ רעּביא יװ רעמ ,הבּושּת טּוט סָאװ
 .ןָאט הבּושּת טינ

 טרילרַאפ יז ןּוא ,קיטשרעּבליז ןעצ טָאה סָאװ ,יורפ עכלעוו רעדָא'
 ,טוג טכיז ןּוא זיוה סָאד ןרעקסיוא ןּוא ,טכיל ַא ןדניצנָא טינ טּוט ,קיטש ןייא
 ןּוא טניירפ עריא ףיונּוצ יז טפּור ,סע טניפעג יז זַא ןוא"* ?סע טניפעג יז ויּב
 קיטש סָאד ןענופעג ּבָאה ךיא לייוו ,רימ טימ ךייא טיירפ :טגָאז ןּוא ,םיִנֵכש

 ַא ןיא ,ךייא ךיא גָאז ,ױזַא טקנוּפ" .ןרױלרַאפ ּבָאה ךיא סָאװ ,רעּבליז
 .הבּוׁשּת טּוט סָאװ ,אטֹוח ןייא רעּביא טָאג ןּופ םיכָאלַמ יד רַאפ החמִׂש

 ןוא? ;ןיז ייווצ טַאהעג טָאה שטנעמ ַא רענייא :טגָאזעג טָאה רע ןּוא !ז

 םעד רימ ּביג ,רעטָאפ :רעטָאפ םּוצ טגָאזעג טָאה יז ןּופ רערעגנִיי רעד
 ןשיוצ טלייטעצ טָאה רע ןּוא .רימ ףיוא סיוא טלַאפ סָאװ ,ןגעמרַאפ קָלַח
 ץלַא ןוז רערעגנִיי רעד טָאה ,םּורַא געט עכעלטע ןיא ןּוא* .הֹלחַנ יד יז
 טרָאד ןּוא ,הנידמ רעטייװ ַא ןיא ןרָאפעגקעװַא ויא ןּוא ,ןעמונעגפיונּוצ
 טָאה רע זַא ןּוא!* .ןּבעל טַײשרַאפ ַא ךרוד ןגעמרַאפ ןייז טרטַּפעג רע טָאה
 ,הדמ רענעי ןיא רעגנוה רעקרַאטש ַא ןעמוקעג ויא ,טדנעוושרַאפ ץלַא
 ךיז טָאה ןּוא ןעגנַאגעג ויא רע ןּוא * .טיונ ןדייל ּוצ ןּבױהעגנָא טָאה רע ןּוא
 םיא טָאה רע ןוא ,הנידמ רענעי ןיא םיבשֹוּת יד ןּופ םענייא ןָא טפעהַאּב
 ןעוועג ןרעג טלָאװ רע ןּוא :* .םיִריִזַח ןעשַאּפ ןײרַא רעדלעפ ענייז ןיא טקישעג
 רענייק רעּבָא ,ןסעגעג ןּבָאה םיִריֵזַח יד סָאװ ,ןטיוש יד טימ ןגָאמ ןייז טליפעגנָא
 :טגָאועג רע טָאה ,ךיז ּוצ ןעמּוקעג זיא רע זַא ןּוא * .ןּבעגעג טינ םיא ייז טָאה
 ָאד ייג ךיא ןּוא ,עפָשּב טיורּב רעטָאפ ןיימ ייּב ןּבָאה רעטעּברַא-ןיול לפיוו
 לעװ ןּוא ,רעטָאפ ןיימ ּוצ ןייג ןּוא ןייטשפיוא לעװ ךיא"* !רעגנּוה רַאפ סיוא
 ךיא'* ;ריד רַאפ ןּוא למיה ןגעק טקידניזעג ּבָאה ךיא ,רעטָאפ :ןגָאז םיא ּוצ
 ענייד ןּופ םענייא יװ ךימ ךַאמ ;ןּוז ןייד ןרעוו ּוצ ןפורעג טרעװ טינ רעמ ןיּב
 ןייז ּוצ ןייג ןעמונעג טָאה ןּוא ,ןענַאטשעגפױא זיא רע ןּוא .רעטעּברַא-ןיול
 ,ןעזעג רעטָאפ ןייז םיא טָאה ,טַײװ ץנַאג ןעוועג ךָאנ זיא רע תעּב ןּוא .רעטָאפ
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 ןלַאפעג םיא זיא ןּוא ,ןפָאלעג ויא רע ןּוא ,טמערַאּברעד ךיז טָאה רע ןּוא

 :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוו רעד ןּוא** .טשוקעג םיא טָאה ןּוא ,ודלַאה ןפיוא
 טינ רעמ ןיִּב ךיא ;ריד רַאפ ןּוא למיה ןגעק טקידנױעג ּבָאה ךיא ,רעטָאפ
 ענייז ּוצ טגָאזעג טָאה רעטָאפ רעד רענָא= .ןז ןייד ןרעוו ּוצ ןפורעג טרעוו

 .ןָא םיא סע טוט ןּוא ,שוּבלִמ עטסעּב סָאד סױרַא ךיִג טגנערּב :טכענק
 טגנערּב ןּוא * ;סיפ ענייז ףיוא ךיש ןּוא ,טנַאה ןייז ףיוא גניר ַא ןָא טּוט ןּוא
 םירָאװ?! .ןייז ַחֵמַׂשֹמ ךיז ןּוא ןסע רימָאל ןּוא ,סע טכעש ןּוא ,ּבלַאק עטעפ סָאד

 רע ;קידעּבעל רעדיוו זיא ןּוא ,טױט ןעוועג זיא רעניימ ןז רעקיזָאד רעד
 ןּביױהעגנָא ךיז ןּבָאה ייז ןּוא .ןרָאװעג ןענופעג זיא ןּוא ,ןרױלרַאפ ןעוועג זיא

 .ןייז ּוצ ַחֵמָׂשֹמ
 ןעמוקעג זיא רע תעּב ןּוא ,דלעפ ןיא ןעוועג זיא ןּז רערעטלע ןייז ןּוא *

 ןוא? .ןצנַאט ןּוא ןליּפש טרעהעג רע טָאה ,זיוה םּוצ טרעטנענרעד ךיז ןוא
 סָאד סָאװ ,טגערפעג םיא טָאה ןּוא ,טכענק יד ןּופ םענייא ןפורעגּוצ טָאה רע

 ןוא ,ןעמוקעג יא רעדּורּב ןייד :טגָאועג םיא ּוצ רע טָאה"* .ןטַײטַאּב ןָאק

 טרעקעגמוא ךיז טָאה רע תמחַמ ,ּבלַאק עטעפ סָאד ןטכָאשעג טָאה רעטָאפ ןייד
 טָאה רע ןּוא ,ןסָארדרַאפ קרַאטש םיא טָאה טָאד רעּבָא** .םולָשּב םיא ּוצ

 םיא טָאה ןּוא ,ןעמוקעגסױרַא ויא רעטָאפ ןייז ןּוא .ןײגנַײרַא טלָאװעג טינ

 ןרָאי ליפיוװַא ןיש ,עז :רעטָאפ ןייז טרעפטנעעג טָאה רע רעּבָא ,ןטעּבעג

 ;טָאּבעג ַא סנייד ןעוועג רבֹוע טינ לָאמנייק ּבָאה ךיא ןּוא ,ןעניד ריד ךיא ּוט

 לָאז ךיא ידּכ ,עלעקיצ ַא ןּבעגעג טינ לָאמניײק ךָאנ רימ ּוטסָאה ךָאד ןּוא
 ןוז רעקיזָאד רעד רָאנ יװ רעּבָא? .טניירפ עניימ טימ ןייז זַרדְמַׂשִמ ךימ

 ּוטסָאה ,תונֹז טימ הֹלחַנ ןייד טרעצרַאפ טָאה סָאװ ,ןעמּוקעג יא רענייד
 ,ןּוז :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה רע ןּוא* .ּבלַאק עטעפ סָאד םיא רַאפ ןטכָאשעג

 יא סע* .סנַײד זיא ,סנַײמ יא טָאװ ,ץלַא ןּוא ,רימ טימ דימָּת טסיּב ּוד
 רעקיוָאד רעד לייוװ ,ןעיירפ ּוצ ךיז ןּוא ןייז ּוצ ַחֵמָׂשִמ ךיז טכער ןעוועג
 ןעועג זיא רע ;קידעּבעל רעדיוו זיא ןּוא ,טיוט ןעוועג זיא רענייד רעדּורּב

 .ןרָאװעג ןענופעג זיא ןּוא ,ןריולרַאפ
 רענייא ןעוװעג יא סע :םידימלַּת ענייז וצ טגָאועג ךיוא טָאה רע ןּוא פא
 םיא טָאה ןעמ ןּוא ,רעטלַאװרַאפ ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,--וׁשֹוע ןַא |

 ,ןפּורעג םיא טָאה רע ןּוא" .ןגעמרַאפ ןייז טעװעלכַּתרַאפ רע זַא ,טרסמעג
 ןוּבשֶח ּפָא ביג ?ריד ןגעװ רעה ךיא סָאװ ,סָאד יא סָאװ :טגָאזעג םיא ּוצ ןּוא
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 .רעטלַאװרַאפ ןייק ןייז טינ רעגנעל טטנָאק ּוד םירָאװ ,גנוטלַאװרַאפ ןייד רעּביא
 םירָאװ ,ןָאט ךיא לָאז סָאװ :טגָאזעג ךיז ּוצ טָאה רעטלַאװרַאפ רעד ןּואי

 ןוא ,טינ ךיא ןָאק ןּבָארג ?טּפַאשטלַאװרַאפ יד רימ ייּב ּוצ טמענ רַאה ןיימ
 ךימ ןלָאז יז ידּכ ,ןָאט ּוצ סָאװ ןיוש סייוו ךיא* .ךימ ךיא םעש ןעלטעג
 רעד ןּופ ןרעװ טצעזעגּפָארַא לעװ ךיא ןעוו ,רעזייה ערעייז ןיא ןעמענפיוא
 סרָאה ןייז ןּופ םענייא ןדעי ךיז ּוצ ןפּורעג טָאה רע ןּוא* .טפַאשטלַאװרַאפ

 םעד קידלוש ּוטסיּב לפיוו :ןטשרע םעד ּוצ טגָאזעג טָאה ןּוא ,תובֹוחיילעַּב
 םיא ּוצ טָאה רע ןּוא .לייא סָאמ טרעדנּוה :טגָאועג רע טָאה" ?םעניימ רַאה

 ןָא ּבירש ןוא ,רעדינַא לענש ךיד ץעו ןּוא ,בֹוח-רַטש ןייד םענ :טגָאזעג

 ?קיזליש ּוטסיּב לפיוו ןּוא :ןרעדנַא ןַא ּוצ טגָאועג רע טָאה ךָאנרעד" .קיצפופ

 -רטש ןייד םענ :םיא וצ רע טגָאז .ץייוו סָאמ טרעדנוה :טגָאזעג רע טָאה
 ןטכערעגמוא םעד טּבױלעג טָאה רַאה רעד ןּוא* .קיצכַא ןָא ּביירש ןּוא ,בֹוח

 רעד ןּופ רעדניק יד םירָאװ ;טלדנַאהעג גולק טָאה רע לייוו ,רעטלַאװרַאפ
 .טכיל ןּופ רעדניק יד יװ ,רֹוד רעייז ןיא רענילק ןענעז טלעװ רעקיזָאד
 ,טייקיטבערעגמוא ןופ ןֹומְמ םעד טימ טניירפ ךייא טכַאמ :ךייא גָאז ךיא ןּוא*

 עקיבייא יד ןיא ןעמענפיוא ךייא ייז ןלָאז ,ןזָאלסױא ךיז טעװ עס ןעוו ,ידּכ
 .ןעגנוניואוו

 ַא ןיא יירטעג ךיוא זיא ,ןטסדנימ םעד ןיא יירטעג זיא סָאװ ,רעד"
 טכערעגמוא ךיוא זיא ,ןטסדנימ םעד ןיא טכערעגמוא זיא סָאװ ,רעד ןּוא ;ךַס

 ןטכערעגמּוא םעד ןיא יירטעג ןעוועג טינ טנעז ריא בוא ,רעּבירעד'* .ךַס ַא ןיא

 ריא בוא ןוא = ?תוריִׁשַע עתָמֶא סָאד ןעױרטרַאפנָא ךייא טעװ רעװ ,ןֹומָמ
 ךייא טעװ רעװ ,סטוג-ּוא-ּבָאה טנרעדנַא ןַא טימ יירטעג ןעװעג טינ טנעז
 םירָאװ ;ןרַאה ייווצ ןייק ןעניד טינ ןָאק טכענק ַא* ?עקירעייא סָאד ןּבעג

 רעדָא ,ןרעדנַא םעד ןּבָאה ּביל ןּוא ,ןּבָאה טנייפ םענייא טעװ רע רעדָא
 טנָאק ךיא .ןרעדנַא םעד ןטכַארַאפ ןּוא ,םענייא ןָא ןטלַאה ךיז טעװ רע

 | .ןֹומָמ ןּוא טָאג ןעניד טינ
 ןּבָאה ,טלעג ןופ רעּבָאהּביל ןעװעג ןענעז סָאװ ,םישּורּפ יד ןּוא !+

 יז וצ טָאה רע ןּואו* .טכַאלעגסױא םיא ןּבָאה יז ןּוא ,טרעהעג ץלַא סָאד
 ,ןשטנעמ רַאפ ןקיטרַאפטכער ןײלַא ךיז ןעוט סָאװ ,יד סָאד טנעז ריא :טגָאזעג
 ןשיווצ ןּביוהרעד זיא סָאװ ,סָאד םירָאװ ;רעצרעה ערעייא ןעק טָאג רעּבָא
 . .טָאנ רַאפ טייקידרעוװמּוא ןַא ויא ,ןשטנעמ
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 ןָא טלָאמעד ןופ ;ןָנָחֹי זיּב ןעוועג ןענעז םיִאיִבנ יד ןּוא הרֹוּת יד *

 רענייא רעדעי ןּוא ,טָאג ןופ תוכלַמ םעד ןּופ הרוׂשּב יד טנשרדעג טרעוו
 ןוא למיה רַאפ רעטכַײל ויא סע רעּבָא * .טלַאװעג טימ ןירעד ןײרַא טגנירד

 .ןרעװ ּוצ לטָּב הרֹוּת רעד ןּופ לכירטש ןייא רַאפ רעדייא ,ןייגרַאפ ּוצ דרע
 ןַא טימ הנּותַח טָאה ןּוא ּביײװ ןייז טימ ךיז טֶג סָאװ ,רענייא רעדעי

 .ףאֹונ ַא זיא ,השורג ַא טימ הנּותַח טָאה עס רעװ ןּוא ;הנַזמ זיא ,רערעדנַא
 ןיא טדיילקעג ךיז טָאה סָאװ ,רשֹוע ןַא רענייא ןעוועג ןיא סע ןּוא !*

 גָאטלױאוו ןיא ןּוא גונעּת ןיא טּבעלעג טָאה ןּוא ,טנװַײל ענייפ ןּוא רּוּפרּוּפ

 ןגעלעג זיא ,רָזָעלֶא ןסייהעג טָאה סָאװ ,ןַאמערָא ןַא רענייא ןּוא?? .געט עלַא

 ןקיטעז ּוצ ךיז טרַאגעג טָאה רע ןּוא*: ,ןריוושעג טימ לּופ ,רעיוט ןייז ייּב

 טניה יד וליפַא ,ָאי ;שיט סרׁשֹוע םעד ןּופ ןלַאפעגּפָארַא זיא סָאװ ,םעד טימ
 זַא ,ןעוװעג זיא סע ןּוא .ןריוושעג ענייז טקעלעג ןּבָאה ןּוא ןעמוקעג ןענעז
 יד ןּופ ןרָאװעג ןגָארטעגקעװַא זיא רע ןּוא ,ןּברָאטשעג זיא ןַאמערָא רעד
 ,ןּברָאטשעג ךיוא זיא רֶׁשֹוע רעד ןּוא .ןירַא סיוש סמהָרֹבַא ןיא םיכָאלַמ
 טָאה ,םירּוסי ןיא קידנעיײז ,לֹואש ןיא ןּוא * .ןעוועג רּבקמ םיא טָאה ןעמ ןּוא
 ,סנטַײװרעדנופ ןעמהָרבַא ןעזעג טָאה רע ןּוא ,ןגיוא ענייז ןּביוהעגפיוא רע
 ,םםהָרבַא רעטָאפ :ןגירשעג טָאה רע ןּוא * .סיוש ןייז ןיא ןרֶזֶעלֶא ןּוא
 םעד ןעקנוטנַײא לָאז רע זַא ,ןרֶזֶעלֶא קיש ןּוא ,רימ ףיוא ךיד םערַאּברעד

 דיל ךיא םירָאװ ;גנּוצ ןיימ ןליק ןּוא ,רעסַאװ ןיא רעגניפ ןייז ןּופ ץיּפש

 ,ךיד ןָאמרעד ,ןּוז :טגָאזעג טָאה םהָרבַא ןּוא** .םַאלפ ןקיזָאד םעד ןיא םירּוסי
 ;סטכעלש זויולּב רֶזָעלֶא ןּוא ,ןּבעל ןייד ייּב סטּוג ןייד ןעמּוקַאּב טסָאה ּוד זַא
 ןוא* .טקינַײּפעג טסרעוו ּוד ןּוא ,טסײרטעג ָאד רע טרעװ טרעטציא רעּבָא

 ידּכ ,םֹוהּת רעסיורג ַא ךייא ןּוא זדנוא ןשיוצ טייטש ,ןעמעלַא םעד ץּוח
 ,ןענעק טינ ןלָאז ,ךייא ּוצ ןענַאדנופ ןײגרעּבירַא ןלעװ ןטלָאװ סָאװ ,יד
 טָאה רע ןּוא" .ודנוא ּוצ ןטרָאד ןּופ ןײגרעּבירַא טינ לָאז רענייק ידּכ ןּוא
 ןיימ ּוצ ןקיש םיא טסלָאז ּוד זַא ,רעטָאפ ,רעּבירעד ךיד טעּב ךיא :טגָאזעג
 ,ןענערָאװ ייז לָאז רע ידּכ ,רעדירּב ףניפ ּבָאה ךיא םירָאװ** ,זיוה סרעטָאפ
 רעּבָא** .םירּוסי ןּופ ץַאלּפ ןקיזָאד םעד ןיא ןעמּוק ךיוא ייז ןלעװ רעמָאט

 .ןרעה ייז ייז ןלָאז ;םיאיִבנ יד ןּוא ןהשֹמ ןּבָאה יז :טגָאזעג טָאה םהָרבַא
 יד ןּופ רענייא ּבױא טרעיינ ;םהָרבַא רעטָאפ ,ןיינ :טגָאזעג טָאה רע ןּוא *
 :טגָאזעג םיא ּוצ רע טָאה* .ןָאט הבּושּת יז ןלעװ ,ייז ּוצ ןעמוק לָאז עטיוט
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 טינ ךיוא יז ןלעװ ,םביאיִבנ יד ןּוא ןהשֹמ ּוצ ּוצ טינ ךיז ןרעה ייז ּביױא
 .עטױט יד ןּופ ןייטשפיוא לָאז רענייא בוא ,ןּביױלג

 סע וַא ,ךעלגעממּוא ויא סע ;םידימלַּת ענייז ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא 1
 ןעמעוו ךרוד ,םענעי ּוצ יו רעּבָא ;ןעגנּולכױרטש ןייק ןעמּוק טינ ןלָאז

 טלָאװ ןייטשלימ ַא וַא ,ןעװעג רעסעּב םיא רַאפ טלָאװ עס? !ןעמּוק יז

 ןרָאװעג ןפרָאװעגנַײרַא טלָאװ רע ןּוא ,ודלַאה ןייז םּורַא ןרָאװעג ןעגנָאהעגנָא
 .עניילק עקיזָאד יד ןּופ םענייא ןעלכיורטש ןכַאמ ּוצ רעדייא ,ןײרַא םִי ןיא
 ּביױא ןּוא ;םיא ףָארטש ,טקידניז רעדּורּב ןייד ּבױא ;ךיז ףיוא גנּוטכַא טינ*

 לָאמ ןּביז ריד ןגעק טקידניז רע ּביוא ןּוא* .לחֹומ םיא ייז ,הטְרַח טָאה רע
 ,הטֶרַח ּבָאה ךיא :טגָאז ןּוא ,לָאמ ןּביז ריד ּוצ ךיז טדנעוו רע ןּוא ,גָאט ןיא

 .ןייז לחֹומ םיא ּוטסלָאז

 רעודנוא רעמרַאפ :רַאה םעד ּוצ טגָאועג ןּבָאה םכיחילש יד ןּוא *
 יװַא הנּומָא טַאהעג טלָאװ ריא בוא :טגָאזעג טָאה רַאה רעד ןּוא" .הנּומָא
 םעד ּוצ ןגָאז טנָאקעג ריא טלָאװ ,העירז-טפענעז ןּופ לדנרעק ַא יװ סיורג

 ,םִי ןיא ךיד ץנַאלּפרַאפ ןּוא ,טלצרָאװעגסױא רעװ :םױּברעּבלױמ ןקיזָאד
 .טגלָאפעג ךייא טלָאװ רע ןּוא

 ןטיה ּוצ רעדָא ןרעקַא םוצ טכענק ַא טָאה סָאװ ,ךייא ןּופ רעװז

 ןּוא ,רעהַא ףֹּכיִּת םּוק :דלעפ ןּופ טמּוק רע ןעוו ןגָאז םיא ּוצ טעװ ,ףָאש

 ןָא רימ טיירג :םיא ּוצ ןגָאז רעכיג טינ רע טעװ יצ* ?שיט םּוצ ךיד ץעז
 ןסענעג ןּבָאה לעװ ךיא זיּב ,ךימ ןידַאּב ןּוא ,ןָא ךיד טרוג ןּוא ,ןסע ּוצ סעּפע

 ןעקנַאד רע טּוט יצ" ?ןעקנירט ןּוא ןסע ּוטסעװ ךָאנרעד ןּוא ;ןעקנּורטעג ןּוא
 טקנופ * ?ןרָאװעג ןטָאּבעג םיא זיא סָאװ ,ןָאטעג טָאה רע לייוו ,טכענק םעד
 ןענעז סָאװ ,ןכַאז עלַא יד ןָאטעג ןּבָאה טעװ ריא זַא ,ךייא טימ ךיוא ױזַא
 ןּבָאה רימ ;טכענק עכעלצונמוא ןענעז רימ :טגָאז ,ןרָאװעג ןטָאּבעג ךייא

 .בֹוח רעזדנוא ןָאטעג זיולּב

 רע זיא ,םבִיַלָׁשּורי ןיק געװ םעד ףױא ןעװעג ויא רע תעּב ןואיי
 זיא רע זַא ןּוא .לילָג ןּוא ןֹורמֹוש ןּופ ןקרַאמעג יד ךרוד ןעגנַאגעגכרּוד

 סָאװ ,םיעָרֹוצמ ןעצ טנגעגַאּב םיא ןּבָאה ,ףרָאד ַא םענייא ןיא ןעמּוקעגנַײרַא
 ,תולֹוק ערעייז ןּביוהעגפיוא ןּבָאה ייז ןּוא * ,סנטַײװרעדנופ ןענַאטשעג ןענעז
 רע ןַא ןּוא* .זדנוא ףיוא ךיד םערַאּברעד ,רַאה ,ַעּוׁשְי :טגָאזעג ןּבָאה ןּוא
 .םיִנַהֹּכ יד רַאפ ךיז טזייוו ןּוא טייג :טגָאזעג יז ּוצ רע טָאה ,ןעזעג ייז טָאה
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 .ןרָאװעג טקיניײרעג ייז ןענעז ,ןעגנַאגעג ןענעז ייז תעּב ,ןעוװעג זיא סע ןּוא

 טָאה ,ןרָאװעג טלייהעג זיא רע זַא ,ןעזעג טָאה רע תעּב ,ייז ןּופ רענייא ןּוא *
 ןלַאפעג ויא רע ןּוא * ;טָאג טּבױלעג לֹוק ךיוה ַא טימ ןּוא ,טרעקעגמּוא ךיז

 ַא ןעוועג זיא רע ןּוא .טקנַאדעג םיא טָאה ןּוא ,סיפ ענייז ּוצ םינָּפ ןייז ףיוא

 ?ןרָאװעג טקינײרעג ןעצ טינ ןענעז :ןפּורעגּפָא ךיז טָאה ַעּוׁשִי ןּוא * .ינֹורמֹוש
 ךיז טָאה סָאװ ,רענייק ןענופעג טינ ךיז טָאה יצ !* ?ןיינ יד ןענעז ּואו רעּבָא
 ןוא ?רעדמערפ רעקיזָאד רעד ץּוחַא ,טָאג ּוצ דובָּכ ןּבעגּוצּפָא טרעקעגמּוא

 .ןפלָאהעג ריד טָאה הנּומָא ןייד ;ײג ןּוא ףיוא ייטש :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה רע
 טָאג ןּופ תוכלַמ סָאד ןעװ ,טגערפעג םיא ןּבָאה םישּורּפ יד זַא ןּוא

 ףיוא טינ טמּוק טָאג ןּופ תוכלַמ סָאד :טרעפטנעעג ייז רע טָאה ,ןעמּוק טעװ
 !ןטרָאד :רעדָא !סע ויא טָא :ןגָאז טינ ךיוא טעװ עמ* ;ןפֹוא ןקידוװעעז ַא

 .ךייא ןיא זיא טָאג ןּופ תֹוכלַמ סָאד ,עז םירָאװ
 ןעו ,געט ןעמּוק ןלעװ עס ;םידימלַּת יד ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא *

 ריא ןּוא ,םָדָאְזִּב םעד ןּופ געט יד ןּופ םענייא ןעז ּוצ ןרעגַאּב טעװ ריא

 טייג !ָאד טָא !טרָאד טָא :ןגָאז ךייא ּוצ טעװ עמ ןּוא * .ןעו טינ םיא טעו
 ףיוא טנַײש ץילּב רעד יװ ױזַא םירָאװ:* .ךָאנ טינ יז טפיול ןּוא ,ןיהַא טינ

 ןֵּב רעד טעװ יװַא ,למיה קע ןרעדנַא םעד טכַײלַאּב ןּוא למיה קע ןייא ןיא
 ןפרָאװרַאפ ןּוא ,ןדייל ְךַס ַא רע וּומ םדֹוק רעּבָא* .גָאט ןייז ןיא ןייז םָדָא
 ,ןַחֹנ ןּופ געט יד ןיא ןעוועג זיא סע יװ ןּוא* .רֹוד ןקיזָאד םעד ןּופ ןרעוו

 ,ןסעגעג ןּבָאה יו" .םֶדָאְוִּב םעד ןּופ געט יד ןיא ןייז ךיוא סע טעװ יװַא

 יא ַחֹנ ןעװ גָאט ןויּב ,טכַאמעג הנּותַח ןּוא טַאהעג הנּותַח ,ןעקנורטעג ןּוא
 טָאה ןּוא ,ןעמוקעג זיא לוּבַמ רעד ןּוא ,ןײרַא הֹביֵּת רעד ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא
 :ןטֹול ןּופ געט יד ןיא ןעוװעג זיא סע יװ יװַא טקנוּפ* .טקיליטרַאפ עלַא יו
 יז ,טפיוקרַאפ ןּוא ,טפיוקעג ןּבָאה ייז ,ןעקנורטעג ןּוא ,ןסעגעג ןּבָאה ייו
 -סױרַא זיא טֹול ןעוו ,גָאט םעד ןיא רעּבָאי ;טיוּבעג ןּוא ,טצנַאלפעג ןּבָאה
 ןוא ,למיה ןּופ לּבעװש ןּוא רעייפ טימ טנגערעג סע טָאה ,םֹודט ןופ ןעגנַאגעג

 ןעװ ,גָאט םעד ןיא ןייז סע טעװ ױזַא טקנוּפ* ;טקיליטרַאפ עלַא ייז טָאה
 זיא סָאװ ,רעד לָאז גָאט םענעי ןיא*י .ןרעװ טקעלּפטנַא טעװ םָדָאְןִּב רעד
 ;ןעמענּוצקעװַא ייז ןײגּפָארַא טינ ,זיוה ןיא ןענעז םילָּכ ענייז ןּוא ךַאד ןפיוא
 טקנעדעג*  .קירּוצ ןרעקמּוא טינ ךיז ,דלעפ ןיא זיא .סָאװ ,רעד לָאז ןּוא
 ןּוא ;ןרילרַאפ סע טעװ ,ןּבעל ןייז ןייז ליצַמ ליװ סָאװ ,רעד** ;ּבייװ סטֹול
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 ןיא ,ךייא גָאז ךיא** .ןטלַאהרעד סע טעװ ,ןרילרַאפ סע טעװ עס רעוו
 ןעמּונעגקעװַא טעװ רענייא ;טעּב ןייא ףיוא ןייז ייווצ ןלעװ טכַאנ רענעי
 ןלעװ רעּביײװ ייווצ* .ןרעװ טזָאלעגרעּביא טעװ רערעדנַא רעד ןּוא ,ןרעוו
 טעװ ערעדנַא יד ןּוחצ ,ןרעװ ןעמונעגקעװַא טעװ ענייא ;ןעמַאזוצ ןלָאמ
 ןעמונעגקעװַא טעװ רענייא ;דלעפ ןיא ןייז ןלעװ ייווצ** .ןרעװ טזָאלעגרעּביא
 ּוצ ןּבָאה יז ןוא* .ןרעװ טוָאלעגרעּביא טעװ רערעדנַא רעד ןּוא ,ןרעוו
 ,הלָבנ יד זיא'ס ּואװַא :טגָאזעג יז ּוצ טָאה רע ןּוא ?רַאה ,ּואוו :טגָאזעג םיא
 .ןעלמַאזרַאפ סרעלדָא יד ךיז ןלעװ טרָאד

 לֶלַּפתִמ דימָּת ןלָאז ייז זַא ,לשֶמ ַא טלייצרעד רעּבירעד ייז טָאה רע ןּוא הי

 טָאטש ַא רענייא ןיא :טגָאזעג טָאה רע ןּוא" .ןרעװ דימ טינ ןּוא ,ןייז
 -אׂשֹונ טינ ןּוא ,טָאג רַאפ טַאהעג ארֹומ טינ טָאה סָאװ ,טפֹוש ַא ןעוועג זיא
 ,הנָמלַא ןַא ןעװעג זיא טָאטש רענעי ןיא ןּוא* .ןשטנעמ ןייק ןעוועג םיִנָפ
 רימ רַאפ ןָא ךיז םענ :טגָאזעג טָאה ןּוא ,םיא ּוצ ןעמוקעג טּפָא ויא סָאװ
 טָאה ךָאנרעד רָאנ ;טלָאװעג טינ גנַאלטַײצ ַא טָאה רע ןּוא * .אנֹוׂש ןיימ ןגעק
 טינ ןיּב ןּוא ,טָאג רַאפ ארֹומ ןייק טינ ּבָאה ךיא שטָאכ :טנכערַאּב ךיז רע
 ,ַחיֶרטַמ ךימ זיא הנָמלַא עקיזָאד יד לייװ ,ךָאד* ,ןשטנעמ ןייק םיִנָּפ-אֹׂשֹונ
 טימ ןרעטַאמרַאפ ךימ טעװ יז םירָאװ ,ריא רַאפ ןעמעננָא ךימ ךיא לעװ
 רעד סָאװ טרעה :טגָאועג טָאה רַאה רעד ןּוא* .ןעמּוק ןקידנעטש ריא
 ענייז רַאפ ןעמעננָא טינ ךיז טָאג טעװ יצ ןּוא" .טגָאז טפֹוש רעטכערעגמּוא
 קידלּודעג זיא רע ןּוא ,טכַאנ ןּוא גָאט םיא ּוצ ןפור סָאװ ,עטלייוװרעדסױא
 תֹעּב ןּוא .ייז רַאפ ןעמעננָא ךיג ךיז טעװ רע זַא ,ךייא גָאז ךיא* ?ייז טימ
 ?דרע רעד ףיוא הנּומָא ןעניפעג ןעד רע טעװ יצ ,ןעמּוק טעװ םָדָאְזִּב רעד

 סָאװ ,עכעלטע ּוצ לׁשָמ עקיוָאד סָאד טגָאועג ךיוא טָאה רע ןּוא !
 ןּבָאה ערעדנַא עלַא ןּוא ,םיקידַצ ןענעז יז זַא ,ךיז ייּב רעכיז ןעוועג ןענעז
 -תיֵּב םעד ןיא ןעגנַאגעגפױרַא ןענעז ןשטנעמ ייווצ !? :טשינרָאג ּוצ טכַאמעג ייז
 .סכֹומ ַא רערעדנַא רעד ןּוא ישּורּפ ַא רענייא ;ןייז ּוצ לֵלַּפתִמ ןײרַא ׁשדֹקִמַה
 ךיא ,טָאג :ןעװעג לֵלַּפתִמ ךיז ןיא ױזַא טָאה ןּוא ןענַאטשעג זיא ישּורּפ רעד?
 ,עטכערעגמוא ,רעּבױר :ןשטנעמ עקירעּביא יד יװ טינ ןיּב ךיא סָאװ ,ריד קנַאד
 ןיא לָאמ ייווצ טסַאפ ךיא * .סכֹומ רעקיזָאד רעד יװ ןליּפַא רעדָא ,םיפַאֹונ
 זיא סכֹומ רעד רעּבָא * .גירק ךיא סָאװ ,ץלַא ןּופ רֹׂשֲעַמ ּביג ןּוא ,ךָאװ רעד
 עניז ןּבײהפיױא טלָאװעג טינ לָאמּוצ טָאה ןּוא ,סנטַײװרעדנּופ ןענַאטשעג
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 ,טָאג :טגָאזעג ןּוא ,ןצרַאה ןיא ןגָאלשעג ךיז טָאה טרעיינ ,למיה םּוצ ןגיוא
 טָאה רעקיָאד רעד ,ךייא גָאז ךיא* !אטֹוח ַא ,רימ ףיוא ךיד םערַאּברעד
 רעדעי םירָאװ ;רענעי יו טקיטרַאפטכערעג רעמ זיוה ןייז וצ טרעדינענּפָארַא
 עס רעװ ןּוא ;ןרעװ טקירעדינרעד טעװ ,ןײלַא ךיז טכייהרעד סָאװ ,רענייא
 .ןרעװ טכייהרעד טעװ ,ןײלַא ךיז טקירעדינרעד

 לָאז רע ידּכ ,רעדניק עניילק םיא ּוצ טכַארּבעג ךיוא ןּבָאה יז ןּוא '*

 יז ףיוא ךיז יז ןּבָאה ,ןעועג סָאד ןּבָאה םידימלַּת יד ןַא ןּוא ;ןרירנָא יז
 יד טוָאל :טגָאזעג ןּוא ,ךיז ּוצ ןפורעגּוצ ייז טָאה ַעּוׁשִי רעּבָא * .טרעוייּבעגנָא
 טרעהעג עכלעוַא ּוצ לײװ ;טינ ייז טרעװרַאפ ןּוא ,רימ ּוצ ןעמוק רעדניק

 לּבקמ טינ טעװ עס רעװ ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ = .טָאג ןּופ תוכלַמ סָאד

 ןעמּוקנַײרַא טינ ןפֹוא-ןיֵאב טעװ רעד ,דניק ַא יװ טָאג ןּופ תוכלַמ סָאד ןייז
 .ןיהַא

 ,רעטּוג יּבִר ;ןגָאז וצ יװַא ,טגערפעג םיא טָאה רֵׂש ַא רענייא ןוא :*
 םיא ּוצ טָאה ַעּוׁשִי ןּוא-* ?ןּבעל קיּביא ןענעשרִי ּוצ ידּכ ,ןָאט ךיא לָאז סָאװ

 .ןילַא טָאג ץּוחַא ,טּוג טיג ויא רענייק ?רעטּוג ךימ ּוטספּור סָאװרַאפ :טגָאזעג

 ּוד ,ןענעגרַה טינ טסלָאז ּוד ,ןייז הִַומ טינ טסלָאז ּוד :תווצִמ יד טסנעק ּוד*

 ןייד דובָּכּב טלַאה ,ןגָאזתודַע שלַאפ טינ טסלָאז ּוד ,ןענעבנַג טינ טסלָאז
 טיהעגּפָא ךיא ּבָאה ץלַא סָאד :טגָאזעג טָאה רע ןּוא*: .ארעטּומ ןּוא רעטָאפ
 םיא ּוצ רע טָאה ,טרעהעג סָאד טָאה ַעּוׁשָי זַא ןוא* .ןָא טנגוי ןיימ ןּופ

 לייט ןּוא ,טסָאה ּוד סָאװ ,ץלַא ףיוקרַאפ :ריד טלעפ ךַאז ןייא ךָאנ :טגָאזעג

 ,םּוק ןּוא ;למיה ןיא רצֹוא ןַא ןּבָאה טסעוו ּוד ןּוא ,עמערָא יד ּוצ רעדנַאנופ סע
 קרַאטש ןרָאװעג רע זיא ,טרעהעג סָאד טָאה רע זַא ןּוא * .ךָאנ רימ ייג ןּוא
 ,טקּוקעגנָא םיא טָאה ַעּוׁשִי ןּוא ** .ךייר רעייז ןעוועג זיא רע םירָאװ ;קירעױרט
 ןעמּוקּוצנַײרַא ,תוריִשַע ןּבָאה סָאװ ,יד רַאפ סע ויא רעווש יװ :טגָאזעג ןּוא
 ןיגּוצכרּוד למעק ַא רַאפ רעטכַײל זיא סע" !טָאג ןּופ תוכלַמ םעד ןיא
 תוכלַמ םעד ןיא ןעמּוקּוצנַײרַא רׁשֹוע ןַא רַאפ יװ ,לדָאנ ַא ןּופ לכעל ַא ךרּוד
 ןָאק רע ָאט :טגָאזעג ןּבָאה ,טרעהעג סָאד ןּבָאה סָאװ ,יד ןּוא** .טָאג ןּופ
 ,ךעלגעמ טינ ןשטנעמ ייּב זיא סָאװ ,סָאד :טגָאזעג טָאה רע ןּוא* ?ןרעוװ לוציִנ
 ןזָאלעג ןּבָאה רימ ,עז :טגָאזעג טָאה סּורטעּפ ןּוא* .טָאג ייּב ךעלגעמ זיא

 :טנָאועג יז ּוצ רע טָאה" .ןעגנַאגעגכָאנ ריד ןענעז ןּוא ,סנגייא רעזדנוא

 .18-16 ,ה םירבד ;14-12 ,כ תֹומש א
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 רעדָא ,זױה ןוָאלרַאפ טָאה סָאװ ,רענייק ָאטינ ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ
 זרוכלמ םעד ּבילוצ רעדניק רעדָא ,ןרעטלע רעדָא ,רעדירּב רעדָא ,ּבייוו
 ,טייצ רעקיטציא רעד ןיא םִיַלפִּכ-לפַּכ ןעמּוקַאּב טינ לָאז רע זַא* ,טָאג ןּופ
 .ןּבעל קיּביא ,טלעו רענעי ףיוא ןּוא

 :טגָאזעג ייז וצ טָאה ןּוא ,ףלעווצ יד ךיז ּוצ ןעמונעג טָאה רע ןּוא*!
 ןרָאװעג ןּבירשעג זיא סָאװ ,גנידצלַא ןּוא ,םִיַלָשּורי ןייק ףױרַא ןעייג רימ ,טעז
 טעװ רע םירָאװ* .ןרעװ םיּוקמ טעװ ,םָדָאְןָּב םעד ןגעוו םיאיִבנ יד ךרּוד

 ,טמעשרַאפ ןּוא ,טעּפשעגסױא טעװ ןּוא ,םייֹוג יד ּוצ ןרעוװו טרעפטנעעגרעּביא
 ;ןטײט םיא ןּוא ,תוקלַמ ןּבעג םיא ןלעװ ייז ןּוא* .ןרעװ ןגיּפשרַאפ ןּוא
 טינרָאג ןּבָאה יז ןּוא** .ןייטשפיוא רעדיװ רע טעװ גָאט ןטירד םעד ןּוא

 ןעװעג זיא טרָאװ עקיָאד סָאד ןּוא ;ןכַאז עקיזָאד יד ןּופ ןענַאטשרַאפ
 טגָאזעג יז ּוצ זיא סע סָאװ ,ןעמּונַאּב טינ ןּבָאה ייז ןּוא ,ייז ןּופ ןליוהרַאפ
 .ןרָאװעג

 ויא ,ֹוחיִרי ּוצ טרעטנענרעד ךיו טָאה רע תעּב ,ןעוועג זיא סע ןוא *

 רע וַא ןוא* .טלטעּבעג טָאה ןּוא ,געוװ םייּב ןסעזעג רעדנילּב ַא רענייא
 סָאד סָאװ ,טגערפעגכָאנ ךיז רע טָאה ,ןייגַײּברַאפ קלָאפ סָאד טרעהעג טָאה
 ןוא* .ייּברַאפ טייג ירצֹונַה ַעּוׁשִי זַא ,טגָאזעג םיא טָאה ןעמ ןּוא* .טַײטַאּב

 סָאװ ,יד ןּוא* !רימ ףיוא תונָמחַר ּבָאה ,דִוָדְוִּב ,ַעּוׁשִי :ןגירשעג טָאה רע
 .ןגייוש לָאז רע זַא ,ןגירשעגנָא םיא ףיוא ןּבָאה ,טיורָאפ ןעגנַאגעג ןענעז

 ןּוא* !רימ ףיוא תונָמחַר ּבָאה ,דוָדְזִּב :ןגירשעג רעכעה ךָאנ טָאה רע רעּבָא
 ּוצ ןעננערּב םיא לָאז ןעמ ,ןלױפַאּב טָאה ןּוא ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ַעּוׁשִי

 סָאװ* :טגערפעג םיא רע טָאה ,טרעטנענרעד ךיז טָאה רע זַא ןּוא ;םיא
 לָאז ךיא וַא ,רַאה :טגָאועג רע טָאה ?ריד רַאפ ןָאט לָאז ךיא ןַא ,ּוטסליװ
 .היָאר ןייד םּוקַאּב :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ַעּוׁשֵי ןּוא * .היִאר ןיימ ןגירק ןענעק

 ,היָאר ןייז ןעמּוקַאּב ףֹּכיֵּת טָאה רע ןּוא* .ןפלָאהעג ריד טָאה הנּומֶא ןייד
 ,קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא ;טָאג טּבױלעג טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגכָאנ םיא זיא ןּוא
 .ּבױל ַא טָאג ןּבענעגּפָא ןּבָאה ,ןעזעג סָאד ןּבָאה יז זַא
 ןּוא" .ֹוחיָרי ךרוד ןעגנַאגעגכרּוד זיא ןּוא ןעמּוקעגנַײרַא זיא רע ןּוא יי

 ןּופ ןעוועג זיא סָאװ ,יּכַז ןעמָאנ ןטימ שטנעמ ַא ןעוועג ןטרָאד ויא טָא
 ּוצ טרעגַאּב טָאה רע ןּוא* .רֵׁשֹוע ןַא ןעוועג זיא רע ןּוא ,םיסכֹומַה-ישָאר יד
 תמחַמ ,םלֹוע םעד ּבילּוצ טנָאקעג טינ סע טָאה ןּוא ,זיא רע רעװ ,ןַעּוׁשִי ןעז
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 טָאה ןּוא ,סױרָאפ ןפָאלעג ויא רע ןּוא * .סקּואוו ןיא ןיילק ןעוועג זיא רע

 טָאה רע םירָאװ ;ןעז ּוצ םיא ידּכ ,םיוּבנגַײפ ַא ףיוא טרעטעלקעגפורַא
 םעד ּוצ ןעמוקעג יא ַעּוׁשִי זַא ןוא* .געװו םענעי ןײגַײּברַאפ טפרַאדַאּב
 ןוא ,ךיד לייא ,יּכַז :טגָאזעג םיא ּוצ ןּוא ,טקוקעגפױרַא רע טָאה ,ץַאלּפ

 לענש ויא רע ןּוא* .זיוה ןייד ןיא ןײטשנַײא ךיא זּומ טנייה לייוו ,ּפָארַא םּוק
 ןּבָאה ייז זַא ןּוא" .זדחמִׂש טימ ןעמונעגפיוא םיא טָאה ןּוא ,ןעמוקעגרעטנּורַא
 ןעגנַאגעגנַײרַא רע יא אטֹוח ַא ּוצ :טלמרּומעג עלַא ייז ןּבָאה ,ןעזעג סָאד
 םעד ּוצ טגָאזעג ןּוא ,טלעטשעגפיוא ךיז טָאה יִּכַו ןּוא* !ןקיטכענּוצרעּביא

 ּביוא ןּוא ;עמערָא יד ךיא ּביג ןגעמרַאפ ןיימ ןּופ טפלעה יד ,רַאה ,עז :רַאה
 ןוא* .ךַאפריפ ןרעקמּוא םיא ךיא לעװ ,טלוַנַאּב סעּפע ןצימע ןּופ ּבָאה ךיא
 ןקיוָאד םעד ףיוא העושי ַא ןעמּוקעג ויא טנייה :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ַעּוׁשִי

 ןעמוקעג זיא םֶדָאְדִּב רעד םירָאװ .םֶהָרבַאְְוִּב ַא ךיוא ויא רע לייוו ,זיוה

 .ןרױלרַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,סָאד ןייז ּוצ ליִצַמ ןּוא ןכוז
 טלייצרעד רעדיװ ייז רע טָאה ,טרעהעג סָאד ןּבָאה ייז תעּב ןּוא וי

 ,טניימעג ןּבָאה ייז ןּוא ,םִיַלָשּורי ןּופ טנעָאנ ןעוועג זיא רע תמחַמ ,לשָמ ַא

 טָאה רע" .ןרעװ טקעלּפטנַא ןכיגניא ףרַאד טָאג ןּופ ?רוכלַמ סָאד זַא

 ,ןײרַא דנַאל ןטייוו ַא ןיא קעװַא זיא ןַאמלדַײא ןַא רענייא :טגָאזעג רעּבירעד
 ןפורעג טָאה רע ןּוא* .ןרעקּוצמוא ךיז ןּוא ,הכּולמ ַא ךיז רַאפ ןגירק ּוצ

 :טגָאזעג ייז ּוצ ןּוא ,םיִנָמ ןעצ ןּבעגעג ייז טָאה ןּוא ,טכענק ענייז ןּופ ןעצ

 ןּבָאה טײלטָאטש ענייז רעּבָא:* .ןעמוקקירוצ לעװ ךיא ויּב םעד טימ טלדנַאה
 :ןגָאז ּוצ יױזַא ,םיחּולש םיא ךָאנ טקישעגכָאנ ןּבָאה ןּוא ,טַאהעג טנייפ םיא
 זיא סע ןּוא * .זדנוא רעיא ןשרעה לָאז רעקיזָאד רעד וַא ,טינ ןליוו רימ
 -קירּוצ ךיז טָאה ןּוא ,הכּולמ יד ןעמונעגרעּביא טָאה רע יװ םעדכָאנ ,ןעוועג
 ןּבעגעג טָאה רע ןעמעוו ,טכענק יד ןפּור ּוצ ןלױפַאּב רע טָאה ,טרעקעג
 ןיז ןיא טנידרַאפ טָאה רעכעלטיא סָאװ ןעניפעגוצסיוא ידּכ ,טלעג סָאד
 ,רַאה :טנָאזעג טָאה ןּוא ,םיא רַאפ ןעמוקעג ויא רעטשרע רעד ןּוא:* ;רחסִמ
 :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה רע ןּוא ? .םיִנָמ ןעצ ךָאנ טכַארּבעגנַײרַא טָאה הנָמ ןייד
 רעּביא יירטעג ןעוועג טסיּב ּוד לייו !טכענק רעטּוג ּוד ,ןָאטעג טּוג טסָאה
 זיא רעטייװצ רעד ןוא'* .טעטש ןעצ רעּביא תּושר ןּבָאה וטסלָאז ,קיניײװ
 .םיִנָמ ףניפ טכַארּבעגנַײרַא טָאה ,רַאה ,הנָמ ןייד :טגָאועג טָאה ןּוא ,ןעמוקעג
 ןוא" .טעטש ףניפ רעּביא ךיוא ּוד ייז :טגָאזעג םיא ּוצ ךיוא טָאה רע ןּוא =
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 סָאװ ,הֶנָמ ןייד ןיא טָא ,רַאה :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ןעמּוקעג זיא רערעדנַא ןַא
 טַאהעג ארֹומ ּבָאה ךיא םירָאװ?! ;לכיט ַא ןיא ןטלַאהַאּב טַאהעג ּבָאה ךיא
 טסָאה ּוד סָאװ ,טסמענ ּוד ;שטנעמ רעגנערטש ַא טסיּב ּוד תֹמחַמ ,ריד רַאפ
 טָאה* .טַײועג טינ טסָאה ּוד סָאװ ,סָאד טסדַײנש ןּוא ,טגײלעגרעדינַא טינ

 רעטכעלש ּוד ,ןטּפשִמ ךיד ךיא לעװ ליומ ןגייא ןייד טול :טגָאזעג םיא ּוצ רע
 ,םענ ךיא זַא ,שטנעמ רעגנערטש ַא ןיּב ךיא זַא ,טסואועג טסָאה ּוד !טכענק
 .טַײזעג טינ ּבָאה ךיא סָאװ ,דיינש ןּוא ,טגײלעגרעדינַא טינ ּבָאה ךיא סָאװ

 יב ןּוא ,קנַאּב רעד ןיא טלעג ןיימ ןּבעגעגנַײרַא טינ ּוטסָאה סָאװרַאפ ָאט-*
 טָאה רע ןּוא** ?טנעצָארּפ טימ ןעמוקַאּב סע ךיא טלָאװ ,ןעמּוקקירוצ ןיימ

 ,הנָמ יד םיא ייּב וצ טמענ :ייּברעד ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,יד ּוצ טגָאזעג
 :טנָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה יז ןּוא .םיִנָמ ןעצ יד טָאה סָאװ ,םעד סע טיג ןּוא
 טעװ םעד ,טָאה סָאװ ,רעד ,ךייא גָאז ךיא** !םיִנָמ ןעצ טָאה רע ,רַאה
 ןעמונעגקעװַא טעװ םיא ןופ ,טינ טָאה סָאװ ,רעּבָא םעד ןּופ ;ןרעװ ןּבעגעג
 ןּבָאה סָאװ ,םיאנֹוׂש עניימ ,ענעי ןוא" .טָאה רע סָאװ ,טָאד וליּפַא ןרעוו

 טעגרַה ןּוא רעהַא יז טגנערּב ,ייז רעּביא ןשרעה לָאז ךיא זַא ,טלָאװעג טינ
 .ןגױא עניימ רַאפ יז

 ,סורָאפ ןעגנַאגעג רע ןיא ,טגָאועג סָאד טָאה רע יװ םעדכָאנ ןּוא *

 רע תֶעֹּב ,ןעװעג ויא סע ןוא" .םִיַלָשּורי ןייק ןעוועג לגָר-הלֹוע טָאה ןּוא
 טסייה סָאװ גרַאּב םייּב ,יִניִה-תיֵּב ןּוא יִגַּפ-תיֵּב ןייק טרעטנענרעד ךיז טָאה

 טייג :טגָאזעג ןוא*" ,םידימלַּת ץנייז ןּופ ייווצ טקישעג רע טָאה ,םיִתיִזַה-רַה
 טעװ ,ןעמוקנַײרַא טעװ ריא תעּב ןּוא ,ךייא רעּביאנגעקטנַא ןירַא ףרָאד ןיא

 ;ןסעזעג טינ ךָאנ יא רענייק ןכלעוו ףיוא ,ןדנּוּבעגּוצ לוייא ןַא ןעניפעג ריא
 ךיא טעװ רעצימע ּבױא ןוא* .רעהַא סע טגנערּב ןוא ,ּפָא סע טדניּב
 ףרַאד רַאה רעד :ןגָאז יװַא ריא טלָאז ?ּפָא סע ריא טדניּב סָאװרַאפ :ןגערפ
 יװ טקנוּפ ןענופעג ןּבָאה ןּוא ,ןעגנַאגעג ןענעז םיחילש יד ןּוא* .ןּבָאה סע
 ןּבָאה ,לזייא סָאד ןדנוּבעגּפָא ןּבָאה ייז תעּב ןּוא* .טנָאזעג יז ּוצ טָאה רע
 !לויא סָאד ּפָא ריא טדניּב סָאװרַאפ :טגָאזעג ייז ּוצ םיִּתַּבילעַּב ענייז
 סע ןּבָאה יז ןוא* .ןּבָאה סע ףרַאד רַאה רעד :טגָאזעג ןּבָאה ייז ןוא +
 םעד ףיוא םישּוּבלַמ ערעייז ןפרָאװעגפױרַא ןּבָאה ןּוא ,ןַעּוׁשִי ּוצ טכַארּבעג

 ,ןעגנַאגעג זיא רע תעּב ןוא* .ףיורעד טצעזעגפיורַא ןֵעּוׁשִי ןּבָאה ןּוא ,לזייא
 ךיז טָאה רע יװ ןּוא* .געוו ןפיוא םישוּבלמ ערעייז טײרּפשעגסױא ייז ןּבָאה
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 םלֹוע רעצנַאג רעד טָאה ,םיתיִזַהרַה םעד ןּופ גנַאגּפָארַא םּוצ טרעטנענרעד

 רַאפ לֹוק ךיוה ַא טימ טָאג ןּבױל ןּוא ךיז ןעיירפ ּוצ ןּבױהעגנָא םידימלַּת

 :טגָאזעג ןּבָאה ןוא* ,ןעזעג ןּבָאה ייז סָאװ ,םביִׂשעַמ עכעלרעדנּואוו עלַא
 ןיא םֹולָש !טָאנ ןּופ ןעמָאנ םעד ןיא טמּוק סָאװ ,ךלֶמ רעד זיא טשטנעּבעג

 ןשיוצ ןּופ םישּורּפ יד ןּופ עכעלטע ןּוא* !ךייה רעד ןיא דובָּכ ןּוא ,למיה
 .םידימלַּת ענייד ףיוא ןָא יירש ,יּבִר :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה קלָאפ םעד

 ,ןגייווש ןלעװ עקיזָאד ייד בוא ןַא ,ךייא גָאז ךיא :טרעפטנעעג טָאה רע ןּוא +

 .ןעיירש רענייטש יד ןלעוו
 ןוא ,טָאטש יד ןעזעג רע טָאה ,טרעטנענרעד ךיז טָאה רע תעּב ןּוא

 טסּואװעג ּוטסטלָאװ יַאווְלַה :טגָאועג ןּוא* ,ריא רעּביא טנייועצ ךיז טָאה
 סָאד ויא טציא !םולָש ןיידז ּוצ ןָא ךיז רעק סָאװ ,סָאד גָאט ןקיטנייה םעד ןיא
 ,געט ריד ףיוא ןעמוק ןלעװ עס םירָאװ * .ןגיוא ענייד ןּופ ןליוהרַאפ רעּבָא
 ,ןעלגנירמּורַא ךיד ןּוא ,ריד םּורַא לַאװ ַא ןטישפיוא ןלעװ םיאנֹוׂש ענייד ןעוו
 ,דרע רעד ּוצ ןרעטעמש ךיד ןלעװ ןּוא *' ;ןטייז עלַא ןּופ ןרעגַאלַאּב ךיד ןּוא

 ;ןרעדנַא ןפיוא ןייטש ןייא ריד ןיא ןזָאל טינ ןּוא ,ריד ןשיוצ רעדניק ענייד ןּוא
 .ןרָאװעג טקנעדעג טסיּב ּוד ןעװ ,טייצ יד טנעקרעד טינ טסָאה ּוד תֹמחַמ

 טָאה ןּוא ,ןײרַא ׁשדֹקְמַה-תיֵּב םעד ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא זיא רע ןּוא *

 :טגָאועג ייז ּוצ טָאה ןּוא * ,טפױקרַאפ ןּבָאה סָאװ ,יד ןּבַײרטסױרַא ןעמּונעג
 טָאה ריא רעּבָא ,הליִפּת ןּופ זיוה ַא ןייז לָאז זיוה ןיימ :ןּבירשעג טייטש עס

 .אםיִנָלוג ןופ ליה ַא טכַאמעג סע
 יד ןּוא .ׁשדֹקְמַה-תיֵּב םעד ןיא טנרעלעג ךעלגעטיגָאט טָאה רע ןּוא

 םיא טכוזעג ןּבָאה קלָאפ ןּופ עטצלע יד ןּוא ,םירפֹוס יד ןּוא ,םיִנֲהֹּכישָאר
 סָאד םירָאװ ,ןָאט ּוצ טָאװ טסואוועג טינ ןּבָאה יז ןּוא* .ןעגנערּבוצמוא

 .טרעהענוצ םיא ּוצ ךיז ןּוא ,םיא ןָא טפעהַאּב ךיז טָאה קלָאפ עצנַאג

 טנרעלעג טָאה רע תעּב ,געט יד ןּופ םענייא ןיא ןעװעג ןיא סע ןּוא ר
 ,הרוׂשּב יד ןעוועג רֹׂשַבמ טָאה ןּוא ,שדֹקִמַה-תיֵּב םעד ןיא קלָאפ סָאד

 ןוא* ,םינקז יד טימ םירפֹוס יד ןּוא םיִנֲהֹּכישָאר יד טנעענעג םיא ּוצ ןּבָאה
 ,ץלַא סָאד וטסּוט תושר סעמעװ טימ ,זדנוא גָאז :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה ייז
 ?ץרושר עקיזָאד סָאד ןּבעגעג ריד טָאה סָאװ ,רעד סָאד זיא רעװ רעדָא

 .1| ,} הימרי ;7 ,ונ היעׂשי א
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 ַא ןגערפ ךיוא ךייא לעװ ךיא :טגָאזעג יז ּוצ ןּוא ,טרעפטנעעג טָאה רע ןּוא?
 רעדָא ,למיה ןּופ ןעוועג יז זיא ,ןְנָחֹי ןּופ הֹליִבט יד* :רימ טגָאז ,ּונ ;אישק

 ּביוא :טגָאזעג ןּוא ,העֵד רעד טימ ןגָאלשעג ךיז ןּבָאה ייז ןּוא" ?ןשטנעמ ןּופ
 טינ םיא ריא טָאה סָאװרַאפ :ןגָאז רע טעװ ,למיה ןּופ :ןגָאז ןלעװ רימ
 עצנַאג סָאד ודנּוא טעװ ,ןשטנעמ ןּופ :ןגָאז רעּבָא רימ ןלעװ* ?טּבױלגעג

 ַא ןעוװעג זיא ןָנָחֹי זַא ,טגייצרעּביא ןענעז ייז םירָאװ ;ןעניײטשרַאפ קלָאפ

 ַעּוׁשִי טָאה* .ןענַאװנּופ טינ ןסייוו יז זַא ,טרעפטנעעג ןּבָאה יז ןּוא" .איבָנ

 תושר סעמעװ טימ ןגָאז טינ ךיוא ךייא ךיא לעװ ,ױזַא ּביױא :טגָאזעג ייז ּוצ

 .סָאד ּוט ךיא
 שטנעמ ַא :לשֶמ עקיזָאד סָאד קלָאפ םּוצ ןדער ןּבױהעגנָא טָאה רע ןּוא'

 ,רענטרעגנַײװ ּוצ ןעגנּודרַאפ םיא טָאה ןּוא ,ןטרָאגנַײװ ַא טצנַאלפעג טָאה
 ּוצ ןּוא .טייצ רעגנַאל ַא ףיוא ןײרַא דנַאל רעדנַא ןַא ןיא קעװַא זיא ןּוא
 זַא ,טכענק ַא רענטרעגנַײװ יד ּוצ טקישעג רע טָאה ,טייצ רעטמיטשַאּב רעד

 רענטרעגנַײװ יד רעּבָא ;ןטרָאגנַײװ םעד ןּופ תוריּפ יד ןּופ ןּבעג םיא ןלָאז יז
 טקישעג טָאה רע ןּוא!: .קידיל טקישעגקעװַא םיא ןּוא ,ןגָאלשעג םיא ןּבָאה
 הוַבמ םיא ןּבָאה ןּוא ,ןגָאלשעג ייז ןּבָאה םיא ךיוא ןּוא ;טכענק ןרעדנַא ןַא
 ;ןטירד ַא ךָאנ טקישעג טָאה רע ןּוא * .קידיײל טקישעגקעװַא םיא ןּוא ,ןעוועג
 םעד ןּופ רַאה רעד ןּוא * .ןפרָאװעגסױרַא ןּוא ,טקוזיִנעצ יז ןּבָאה םיא ןּוא

 ןטּבילַאּב ןיימ ןקיש לעװ ךיא ?ןָאט ךיא לָאז סָאװ :טגָאזעג טָאה ןטרָאגנַײװ

 רענטרעגנַײװ יד ןעוו רעּבָא!* .םיא רַאפ ןּבָאה ץֶרָא-ךֶרֶד יז ןלעװ רשּפָא ;ןוו

 ,ןרעדנַא םעד טימ רענייא ןעוװעג ץעַימ ךיז יז ןּבָאה ,ןעורעד םיא ןּבָאה
 לָאז השּורי יד ידּכ ,ןענעגרַה םיא רימָאל ;שֶרֹוי רעד ןיא סָאד :טגָאזעג ןּוא

 ,ןטרָאגנַײװ םעד ןּופ ןפרָאװעגסױרַא םיא ןּבָאה יז ןּוא! .ערעודנּוא ןייז
 ןטרָאגנַײװ םעד ןּופ רַאה רעד טעװ סָאװ ,ןֵכֹּב .טעגרַהעג םיא ןּבָאה ןּוא
 ןוא ,רענטרעגנַײװ ענעי ןעגנערּבמּוא ןּוא ןעמוק טעװ רע-* ?ייז ּוצ ןָאט
 ןּבָאה ,טרעהעג סָאד ןּבָאה יז זַא ןּוא .ערעדנַא ּוצ ןּבעג ןטרָאגנַײװ םעד

 :טגָאועג ןּוא ,טקוקעג יז ףיױא טָאה רע רעּבָא" !הֹליִלָחיסַח :טגָאזעג ייז
 :ןּבירשעג טייטש עס סָאװ ,סָאד טניימ ןעד סָאװ

 ,ןפרָאװרַאפ ןּבָאה רעטסנַײמױּב יד סָאװ ,ןייטש רעד
 ?אןייטשלקניוו םּוצ ןרָאװעג זיא

 ,22 ,חיק םילהּת א
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 ;ןגָאלשעצ ךיז טעװ ,ןייטש םענעי ףיױא ןלַאפ טעװ סָאװ ,רענייא רעדעי *

 .ןלָאמעצ רע טעװ םעד ,ןלַאפ טעװ רע ןעמעװו ףיוא רעּבָא
 ;רעֶש רענעי ןיא דָארג ןּבָאה םיִנֲהֹּכ-ישָאר יד ןּוא םירפֹוס יד ןּוא

 רַאפ טַאהעג ארֹומ ןּבָאה יז רעּבָא ,טנַאה ַא םיא ףיוא ןגייל ּוצ טכוועג

 רע טָאה לשָמ עקיוָאד סָאד וַא ,ןענַאטשרַאפ ןּבָאה ייז םירָאװ ;קלָאפ םעד
 טקישעג ןּבָאה ןּוא ,טקיקעגכָאנ םיא ןּבָאה יז ןּוא* .ייז ףיוא טדערעג
 ןּפַאכ ּוצ םיא ידֹּכ ,טייל עמורפ רַאפ טלעטשרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,רערעיול
 ןּופ תושר ןיא ןּוא טכַאמ רעד ּוצ ןרעפטנערעּביא םיא ןּוא ,דייר ענייז ייּב

 ּוד זַא ,ןסייוו רימ ,יּבַר :טגערפעג םיא ןּבָאה יז ןּוא?: .רָאטַארוקָארּפ םעד
 טרעיינ ,םינָפ-אׂשֹונ טינ םענייק טסיּב ןּוא ,קיטרַאפטכער טסנרעל ןּוא טסדער

 ,רסיק םעד רעייטש ןּבעג רימ ןפרַאד-? .טָאג ןופ געװ םעד תמָאּב טסנרעל

 יז ּוִצ טָאה ןוא ,טייקערטיכ רעייז טנעקרעד טָאה רע רעּבָא* .טינ רעדָא
 ןוא !סָאד ויא טפירשפיוא ןּוא דליּב סעמעוװ .רָניִד ַא רימ טזייוו** :טגָאזעג

 רעּבירעד טיג :טגָאזעג יז ּוצ רע טָאה"* .סרסיק םעד :טגָאזעג ןּבָאה יז

 .סטָאג ויא סָאװ ,סָאד טָאג ּוצ ןּוא ,סרסיק םעד ויא סָאװ ,סָאד רסיֵק םעד
 ;קלָאפ םעד רַאפ טרָאװ ןייק טימ ןּפַאכ טנעקעג טינ םיא ןּבָאה ייז ןּוא ?'

 ,ןגיוושעג ןּבָאה ןּוא ,רעפטנע ןייז ןּופ ןרָאװעג טשודיִחרַאפ ןענעז ייז ןּוא
 זיא'ס זַא ,ןגָאז סָאװ ,םיקודצ יד ןּופ עכעלטע טנעענעג ןּבָאה עס ןּוא*

 ,יּבִר :ןגָאז ּוצ יװַא ,טגערפעג םיא ןּבָאה ייז ןּוא** ,םיתָמַה-תִיֲחּת ןייק ָאטינ
 ,ןּברַאטש טעװ רעדּורּב ַא סמענייא בוא ןַא ,ןּבירשעגריפ ודנוא טָאה הׁשֹמ

 ןעמענ רעדּורּב ןייז לָאז ,טינ רע טָאה רעדניק ןייק ןּוא ,ּבייו ַא טָאה סָאװ

 ןעוועג ןענעז טָא ןּוא?? .א רעדּורּב ןייז רַאפ ןעמָאז ןלעטשפיוא ןּוא ,ּבייוו סָאד
 ,ןּברָאטשעג זיא ןּוא ,ּבייו ַא ןעמונעג טָאה רעטשרע רעד ןּוא ;רעדירּב ןּביז

 רעד ןּוא" רעטייװצ רעד ןּוא* ;טַאהעג טינ רע טָאה רעדניק ןייק ןּוא
 ןייק טוָאלעג טינ ןּביז יז ךיוא ןּבָאה ױזַא ןּוא ,ןעמּונעג יז ןּבָאה רעטירד
 .ןּברָאטשעג יורפ יד ךיוא ויא טצעלוצ* .ןּברָאטשעג ןענעז ןּוא ,רעדניק
 יד םירָאװ ?ןייז רעּבירעד יז טעװ ּביײװ סעמעוו ,םיתָמַה-תִיְחַּת ייּב ,טנייה **
 .ּביװ ַא רַאפ טַאהעג יז ןּבָאה ןּביז

 טלעװ רעקיזָאד רעד ןופ רעדניק יד :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה ַעּוׁשִי ןּוא
 ּוצ הכֹוו ןענעז סָאװ ,יד רעּבָא* ;הנּותַח יז טכַאמ עמ ןּוא ,הֵנּותַח ןּבָאה

 ,6 ,5 ,הכ םירבד א
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 ;הנּותַח טינ ייז טכַאמ עמ ןוא ,הנּותַח טינ ןּבָאה ,םיתָמַה-תִיְחּת ןּוא אֹּבַה-םלֹוע
 ,םיכָאלַמ ּוצ ךיילג ןענעז ייז תֹמחַמ ,ןּברַאטש טינ רעמ ןענעק ייז םירָאװ!י
 ןוא * .םיִתָמַה-תִיְחּת ןּופ רעדניק ןענעז ייז לייוו ,טָאג ןּופ רעדניק ןענעז ןּוא

 ,הָוס םייּב ןעוועג זָמַרֹמ השֹמ וליפַא טָאה ,ןייטשפיוא ןלעװ עטיוט יד זַא
 ןוא ,קָחצִי ןּופ טָאג םעד ןּוא ,םהָרבַא ןּופ טָאג םעד טָאג טפור רע תעּב

 ןּופ טרעיינ ,עטיוט ןּופ טָאג רעד טינ ויא טָאג ןּוא** .* בקעַי ןּופ טָאג םעד
 םירפֹוס יד ןּופ עכעלטע ןּוא* .םיא רַאפ ןּבעל עלַא םירָאװ ;עקידעּבעל

 ךיז ןּבָאה יז םירָאװ .טדערעג ליואוו טסָאה ּוד ,יּבִר :טרעפטנעעג ןּבָאה

 .ןגערפ ּוצ סעּפע םיא טּבױלרעד טינ רעמ
 רעד זַא ,טנָאז ןעמ סָאװ ,סע טמּוק יװ :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה רע ןּוא +

 :םילָהּת רֹפֵס םעד ןיא טגָאזעג טָאה ןײלַא דִוָד םירָאװ * ?ןּוז סדִוָד זיא ַחיִׁשָמ
 ;רַאה ןיימ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג

 ,טנַאה רעטכער ןיימ ייּב ךיד ץעז

 .בלקנעּבסּופ ןייד רַאפ טנייפ ענייד ןכַאמ לעװ ךיא זיִּב *

 ?ןּו ןייז רע זיא יװַאיװ ,רַאה ןָא םיא טפּור דִוָד ּביוא ןּוא +
 טגָאועג רע טָאה ,טרעהעגוצ ךיז טָאה קלָאפ עצנַאג סָאד תעּב ןּוא +

 ןייג ּוצ ּביל ןּבָאה סָאװ ,םירפֹוס יד רַאפ ךייא טיה* :םידימלַּת ענייז ּוצ

 יד ןיא םולָש ןּבעגּפָא יז לָאז עמ ּביל ןּבָאה ןּוא ,םביִתיִלַט עגנַאל ןיא
 םעד ןּוא ,זרֹויְסְנּכייֵּתְּב יד ןיא טָאטש עטסבּושָח יד ןּוא ,רעצעלּפקרַאמ

 ןּוא ,תונָמלַא ןּופ רעוייה יד ןייא ןעגנילש סָאװ ,ייז* ;תודועס ףיוא ןָא-ןּביױא

 .קַסֹּפ ןרעּברַאה ַא ןגירק ןיש ןלעװ ייז .גנַאל ןענעװַאד טשרמֹולּכ ןעוט

 ןפרַאװ עכייר יד יװ ןעזעג טָאה ןּוא ,טקוקעגמּורַא ךיז טָאה רע ןּוא א י

 ךיױא טָאה רע ןּוא* ;ןטסַאקצַאש םעד ןיא תובָדְנ ערעייו ןיײרַא
 ןוא* .תוטּורּפ ייווצ ןפרָאװעגנַײרַא ןיהַא טָאה הֶנָמלַא עמערָא ןַא יװ ןעזעג

 טָאה הנָמלַא עמערָא עקיזָאד יד ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ :טגָאזעג טָאה רע
 ןעװעג בֵדָנמ ןּבָאה עלַא יז םירָאװ! ;עלַא יז יװ ןפרָאװעגנַײרַא רעמ
 טױנ ריא ןּופ טָאה יז רעּבָא ,קירעּביא טַאהעג ןּבָאה ייז סָאװ ,םעד ןּופ

 .ןּבעל םּוצ טַאהעג טָאה יז סָאװ ,ץלַא ןפרָאװעגנַײרַא
 יא רע זַא ,שדֹקִמַה-זריֵּב ןופ טדערעג ןּבָאה עכעלטע תעּב ןוא '

 ךייַש סָאװ" :טגָאזעג רע טָאה ,תונָּתַמ טימ ןּוא רענייטש ערעייט טימ טנַײשַאּב

 .| ,יק םילהּת ב .6 ,ג תֹומׁש א
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 ָאד טעװ ייז ןיא סָאװ ,געט ןעמּוק ןלעװ ,טעז ריא סָאװ ,ןכַאז עקיזָאד יד

 .ןרעװ ןפרָאװעגּפָארַא טינ טעװ סָאװ ,ןייטש ַא ףיוא ןייטש ַא ןּבַײלּב טינ

 ןייז טעװ סָאװ ןּוא ?ןייז סָאד טעװ ןעוו ,יּבִר :טגערפעג םיא ןּבָאה יז ןּוא

 לָאז עמ וַא ,טעז :טגָאזעג טָאה רע ןּוא* ?ןעשעג טעװ סָאד ןעוו ,ןמיִס רעד
 :ןגָאז ןּוא ,ןעמָאנ ןיימ ןיא ןעמוק ןלעװ ְךַס ַא םירָאװ ;ןריפרַאפ טינ ךייא

 ריא תעּב ןוא' .ךָאנ טינ ייז טייג !טנעענעג טָאה טייצ יד ;ןּוא !סע ןיּב ךיא

 םירָאװ ;ןקערש טינ ךיז ריא טלָאז ,תומוהמ ןּוא תומָחלִמ ןּופ ןרעה טעװ

 .טינ ךָאנ סָאד ויא ץֵק רעד רעּבָא ;ןעשעג םדֹוק ןּומ ץלַא סָאד

 ,המוא ןגעק ןייטשפיוא טעװ המוא :טגָאזעג יז ּוצ רע טָאה ךָאנרעד *
 ןּוא ,ןשינרעטיצדרע עסיורג ןייז ןלעװ עס ןּוא* ;הכּולמ ןגעק הכּולמ ןּוא
 ןוא ןקערש ןייז ןלעװ עט ןּוא ,תופִגַמ ןּוא רעגנוה רעטרע ענעדישרַאפ ןיא

 טנעה ערעייז ןגייל יז ןלעװ ?לָּכ םדֹוק רעּבָא* .למיה ןּופ סנכייצ עסיורג

 תויָסָנּכייִּתְּב יד ּוצ ןרעפטנערעּביא ךייא ןּוא ,ןפָדֹור ךייא ןּוא ,ךייא ףיוא
 .ןגעװנעמָאנ ןיימ ןּופ םילשֹומ ןּוא םיכָלמ רַאפ ןעגנערּב ךייא ןּוא ,תוסיִפּת ןּוא

 ,ןצרַאה םּוצ ךייא סָאד טמענ ,ןֵכֹּב ** .תודָע ןַא רַאפ ןייז ךייא טעװ סָאד ןּוא *
 ןּבעג ךייא לעװ ךיא םירָאװ:* ;ןרעפטנע ּוצ יװַאיװ סיורָאפ ןהָנאַד ּוצ טינ
 ,ןײטשַײּב ןענעק טינ ןלעװ רענגעק ערעייא עלַא סָאװ ,המכָח ןּוא ליומ ַא

 ,ןרעטלע ןּופ ןרעװ טרעפטנעעגרעּביא וליפַא טעװ ריא ** .ןענעקיילרַאפ רעדָא
 .ןטייט יז ןלעװ ךייא ןּופ לייט ןּוא ;טניירפ ןּוא ,םיבֹורק ןּוא ,רעדירּב ןּוא

 טעװ סע ** .ןגעװנעמָאנ ןיימ ןּופ ןעמעלַא ןּופ טסַאהרַאפ ןייז טעװ ריא ןּוא
 רעיא ךרוד* .ןיג ןרױלרַאפ טינ ּפָאק רעיא ןּופ רָאה ַא רעּבָא ךייא

 .ןּבעל רעייא ןעניוועג ריא טעװ טייקידלּודעג
 טלָאז ,תולָיַח טימ טלגנירעגמּורַא םִיַלָשּורי ןעז טעװ ריא תעּב ןּוא יי

 ןיא ןענעז סָאװ ,יד ןלָאז טלָאמעד* .טנעָאנ ויא ןּברּוח ריא וַא ,ןסיו ריא
 -סױרַא ןלָאז ,טימ ריא ןיא ןענעז סָאװ ,יד ןּוא ;גרעּב יד ןיא ןענירטנַא ,הדּוהי
 םירָאװ2 .ריא ןיא ןײגנַײרַא טינ ןלָאז ,דנַאל ןפיוא ןענעז סָאװ ,יד ןּוא ,ןייג
 לָאז ,ןּבירשעג טייטש עס סָאװ ,גנידצלַא ידּכ ,המקנ ןּופ געט ןענעז סָאד
 ןגייז ּוצ ןּביג סָאװ ןּוא ,תֵוְּבועמ ןענעז סָאװ ,יד ּוצ זיא ייוו=* .ןרעװ אֹלַממ

 ַא ןּוא דנַאל םעד ןיא הֹרָצ עסיורג ַא ןייז טעװ עס םירָאװ !געט ענעי ןיא

 ףרַאש רעד ךרּוד ןלַאפ ןלעװ ייז ןוא** .קלָאפ ןקיזָאד םעד ףיוא ןרָאצ

 ;?רומוא עלַא ןשיװצ ןעגנַאפעג ןרעװ טריפעג ןלעװ ןּוא ,דרעװש רעד ןּופ
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 םייֹוג יד ןּופ ןטייצ יד ןּוא ,םייֹוג יד ןּופ ןרעװ ןטערטעצ טעװ םִיַלָשּורי ןּוא
 .ןרעװ טליפרעד ןלעוו

 ןּוא ,ןרעטש ןּוא ,הנָבל ןּוא ,ןּו רעד ןיא סנכייצ ןייז ןלעװ עס ןּוא *
 ןופ ןשױר םעד רַאפ קערש ןיא ,רעקלעפ ףױא תורָצ דרע רעד ףיוא

 גנּוטרַאװרעד ןּוא דמיַא רַאפ ןשְלַח ןלעװ ןשטנעמ** ;סעילַאװכ יד ןּוא םִי

 למיה ןּופ תוחֹוּכ יד םירָאװ ;טלעװ רעד ףיוא ןעמוק ףרַאד סָאװ ,םעד ןּופ
 םָדָאְךָּב םעד ןעז ייז ןלעװ טלָאמעד ןּוא" .ןרעװ טלסיירטעגפיוא ןלעװ

 עקיזָאד יד תעּב ןּוא* .דובָּכ סיורג ןּוא הרּובג טימ ןקלָאװ ַא ףיוא ןעמוק

 ףיױא טּבײה ןּוא ,סיוא ךייא טכַײלג ,ןרעװ ּוצ םיוקמ ןּבײהנָא ןלעװ ןכַאז
 ,ךיז טרעטנענרעד הלּואג רעיא תֹמחַמ ,ּפעק ערעייא

 ,םיוּבנגַײּפ םעד ףױא טקּוק :-לשָמ ַא טלייצרעד ייז טָאה רע ןוא*
 ןוא סע ריא טעז ,ןצָארּפשסױרַא ןיש ןעּוט יז תעּב"* ;רעמייּב עלַא ףיוא ןּוא

 ,ריא ךיוא ױזַא*: .טנעָאנ ןיוש זיא רעמּוז רעד זַא ,ןײלַא ךיז ןּופ טסייוו ריא
 ןופ תוכלַמ סָאד זַא ,ןסיו ריא טלָאז ,ןעשעג ןעז ץלַא סָאד טעװ ריא ןעוו
 טינ טעװ ד-רֹוד רעקיזָאד רעד ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ * .טנעָאנ זיא טָאג

 רעּבָא ,ןייגרַאפ ןלעװ דרע ןּוא למיה* .ןעשעג טעװ ץלַא סָאד זיּב ,ןייגרַאפ

 .ןייגרַאּפ טינ לָאמנייק ןלעװ דייר עניימ
 טרעװשַאּב רעצרעה ערעייא ןלעװ רעמָאט ,ךיז ףיוא גנוטכַא רעּבָא טיג*+

 ןקיזָאד םעד ןּופ תֹונאַד טימ ןּוא ,תורּכיִש ןּוא ,ךיז ןסערעּביא טימ ןרעוו
 םירָאװ"* ;ץענ ַא יװ ךייא ףױא ןעמּוק םיצּולּפ טעװ גָאט רענעי ןּוא ,ןּבעל

 רעד ןּופ טבינָּפ םעד ףיוא ןעניואוו סָאװ ,עלַא ףיוא ןעמּוק רע טעװ יױזַא
 ,לֶלַּפתִמ טייז ןּוא ,טייצ רעדעי ןיא ךַאװ טייז רעּבירעד* .דרע רעצנַאג
 ףרַאד סָאװ ,גנידצלַא ןּופ ןענירטנַא ּוצ ןקרַאטש ןענעק ךיז טלָאז ריא זַא
 .םָדָאְןֶּב םעד רַאפ ןייטש ּוצ ןּוא ,ןעשעג

 טכַאנייּב ןּוא ,שדֹקִמַה-תיֵּב םעד ןיא טנרעלעג רע טָאה גָאטייּב ןּוא *
 טסייה סָאװ ,גרַאּב ןפיוא טקיטכענעגרעּביא טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגסױרַא רע זיא

 רעד ןיא םיא ּוצ טרעדעפעג ךיז טָאה קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא ** .םיִתיִזַה-רַה
 .ןרעה ּוצ םיא ידּכ ,ׁשדֹקְמַה-תיֵּב םעד ןיא ירפ
 .חסַּפ ןפּורעג טרעװ סָאװ ,תוצַמַה-גַח רעד טנעענעג טָאה עס ןּוא ר י

 םיא יװַאיװ טכזעג ןּבָאה םבירפֹוס יד ןּוא םיִנֲהֹּכ-ישָאר יד ןּוא?
 .קלָאפ םעד רַאפ טַאהעג ארֹומ ןּבָאה ייז םירָאװ ;ןעגנערּבּוצמּוא



 20--3 ,בכ סַאקּול 180

 ׁשיִא ןרָאװעג ןפורעג ויא סָאװ ,ןהדוהי ןיא ןײרַא זיא ןטָׂש רעד ןּוא

 -קעװַא זיא רע ןּוא* ;ףלעװצ יד ןּופ לָאצ רעד ןּופ ןעוועג זיא סָאװ ,תֹויִרק
 יװַאיװ ,םירָׂש ןּוא םיִנֲהֹּבישָאר יד טימ טדערעגפיונּוצ ךיז טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעג
 ,טיירפעג ךיז ןּבָאה יז ןּוא* .יײז ּוצ ןרעפטנערעּביא ןענעק םיא לָאז רע

 ,ןעועג םיּכסַמ טָאה רע ןּוא" .טלעג םיא ןּבעג ּוצ טכַאמענּפָא ןּבָאה ןּוא
 יד ןיא טינ ,יײז וצ ןרעפטנעוצרעּביא םיא טייהנגעלעג ַא טכזעג טָאה ןּוא

 .קלָאפ םעד ןּופ ןגיוא
 ןעמ זּומ םיא ןיא סָאװ ,תוצַמַה-גַח ןּופ גָאט רעד ןעמוקעג זיא עס ןּוא

 ןָנֶחֹי ןוא ןסּורטעּפ טקישעג טָאה רע ןּוא* .חַסָּפ ןּברק םעד ןייז בירקַמ
 רימ ידּכ ,חַטָּפ ןּברִק םעד ודנּוא רַאפ ןָא טיירג ןּוא טייג :טגָאזעג טָאה ןּוא
 ןלָאז רימ ןַא ,ּוטסליװ ּואוו :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה ייז ןּוא" .ןסע םיא ןלָאז

 ןעמוקנַײרַא טעװ ריא תעּב ,טעז :טגָאועג יז ּוצ רע טָאה* ?ןטײרגנָא םיא
 גּורק ַא טגָארט סָאװ ,ןַאמ ַא ןענעגעגַאּב ךייא טעװ ,ןײרַא טָאטש רעד ןיא

 .ןײגנַײרַא טעװ רע ּואװ ,ןײרַא זױה םעד ןיא ךָאנ םיא טייג ;רעסַאװ טימ
 זיא ּואוו :ןגָאז ריד טוָאל יּבַר רעד :תיֵּבַה-לעַּב םעד ּוצ ןגָאז טלָאז ריא ןּוא

 ?םידימלַּת עניימ טימ זַסֵּפןּברִק םעד ןסע לעװ ךיא ּואוו ,רעמיצ-טסַאג סָאד

 ;עטײרגעגנָא קיטרַאפ ַא ,ּבוטש עטשרעּביױא עסיורג ַא ןוייוו ךייא טעװ רע ןּוא
 ןענופעג ןּבָאה ןּוא ,ןעגנַאגעג ןענעז ייז ןּוא * .ןטײרגנָא ריא טלָאז ןטרָאד

 .חַסָּפ ןּברק םעד טײרגעגנָא ןּבָאה ייז ןּוא ;טגָאזעג יז ּוצ טָאה רע יװ יױװַא

 ןּוא ,טצעזעגרעדינַא ךיז רע טָאה ,טנעענעג טָאה העָש יד וַא ןּוא
 ךיא ּבָאה רעגַאּב טימ :טנָאזעג ייז ּוצ טָאה רע ןּוא * .םיא טימ םיחילש יד
 ;ןדייל ּוט ךיא רעדייא ,חַטָּפ-ןּברִק ןקיוָאד םעד ךייא טימ ןסע ּוצ טרעגַאּב
 אֹלַממ טעװ רע זיּב ,ןסע טינ רעמ םיא לעװ ךיא ,ךייא גָאז ךיא םירָאװ *
 זַא ןּוא ,סֹוּכ ַא ןעמּונעג טָאה רע ןּוא " .טָאג ןּופ זרוכלמ םעד ןיא ןרעוו
 טלײטעצ ןּוא ,םיא טמענ :טגָאעג רע טָאה ,טכַאמעג הכָרּב ַא טָאה רע
 ןופ ןעקנירט טינ רעמ לעװ ךיא ,ךייא גָאז ךיא םירָאװ* ;ךיז ןשיווצ םיא
 ןופ תֹוכלַמ סָאד ןעמוק טעװ עס ויּב ,קָאטשנַײװ םעד ןּופ טכורפ רעד
 יז ןּוא ,טכַאמעג הכָרֹּב ַא טָאה ןּוא ,הֹצַמ ןעמּונעג טָאה רע ןּוא * .טָאג
 טרעװ סָאװ ,ּבַײל ןיימ זיא סָאד :טגָאזעג ןּוא ,ייז ּוצ ןּבעגעג ןּוא ןכָארּבעצ
 םעד ןפֹוא ַאוַא ףיוא ןּוא* .קנעדנָא ןיימ ןיא סָאד טּוט ;ךייא רַאפ ןּבעגעג
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 רעינ רעד זיא סֹוּכ רעקיזָאד רעד :ןגָאז ּוצ ױזַא ,הדדועס רעד ךָאנ סֹוּכ
 טנַאה יד ,עז ךָאד*: .ךייא רַאפ ןסָאגרַאפ טרעוװ סָאװ ,טולּב ןיימ ןיא דנּוּב
 עס יװ ,טיײיג םָדָאְְדִּב רעד ,ָאי= .שיט ןפיוא רימ טימ זיא רוסָמ ןיימ ןופ
 טרעוװ רע ןעמעוו ךרּוד ,ןשטנעמ םענעי ּוצ ייוו רעּבָא ;ןרָאװעג טמיטשַאּב ויא

 סע ןָאק רעװ ,ךיז ןשיוצ ןטשרָאפ ּוצ ןּבױהעגנָא ןּבָאה יז ןּוא * !ןטָאררַאפ

 .ךַאז עקיזָאד יד ןָאט טעװ סָאװ ,רעד ןייז
 ןּופ רעװ ,ייז ןשיװצ הֹקֹולחַמ ַא ןּביױהעגפיוא ךיוא ךיז טָאה עס ןּוא!

 :טגָאועג ייז ּוצ טָאה רע ןּוא* .ןטסערג םעד רַאפ ןרעוו טנכעררַאפ ףרַאד יז
 הטילש ןּבָאה סָאװ ,יד ןּוא ;יײז רעּביא ןשרעה םייֹוג יד ןּופ םיִכָלמ יד

 ייֹזַא ןיז טינ טלָאז רעּבָא ריא* .-דָסָחייֵלעַּב ןפּורעג ןרעװ ,ייז רעּביא

 רעד ןּוא ,רערעגנַיי רעד יװ ןרעװ לָאז ,ךייא ןשיוצ רעטסערג רעד טרעיינ
 רעד ,רעסערג ויא רעװ םירָאװ? .ןעניד טּוט סָאװ ,רעד יװ ,רעטסטלע
 סָאװ ,רעד טינ יא יצ ?טנידַאּב סָאװ ,רעד רעדָא ,שיט םייּב טציז סָאװ
 ןּוא * .טנידַאּב סָאװ ,רעד יוװ טימ רעיא ןיא ןיּב ךיא רעּבָא ?שיט טייּב טציז

 ךיא ןּוא* ;תונֹויסָנ עניימ ןיא רימ טימ ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,יד טנעז ריא

 רַאפ טמיטשַאּב טָאה רעטָאפ ןיימ יװ טקנּוּפ ,הכּולמ ַא ךייא רַאפ םיטשַאּב
 ןּוא ,תוכלַמ ןיימ ןיא שיט ןיימ ייּב ןעקנירט ןּוא ןסע טלָאז ריא ידּכ * ,רימ

 .לאָרׂשְי ןּופ םיטָבש ףלעװצ יד ןטּפשִמ ןּוא ןענָארט ףיוא ןציז
 ךייא ידּכ- ,ןגירק ּוצ טרעגַאּב ךייא טָאה ןטָׂש רעד ,עז ,ןֹועמִש ,ןֹועמִׁש יז

 ?דדנּומָא ןייד זַא ,ןעוועג לֵלַּפתִמ ּבָאה ךיא רעּבָא* ;ץייװ יװ ןּפיז ןענעק ּוצ
 ןקרַאטש ּוטסלָאז ,ןָאט הבּושּת טסעװ ּוד תעּב ,ּוד ןּוא ;ןזָאלסױא טינ ךיז לָאז
 ןייג ּוצ טיירג ןיּב ךיא ,רַאה :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה רע ןּוא* .רעדירּב ענייד
 ךיא :טגָאועג רע טָאה** .טױט םּוצ ןליפַא ןּוא ,שינעקנעפעג ןיא ריד טימ
 טסעװ ּוד רעדייא ,ןעַײרק שינ טניה טעװ ןָאה רעד ,סורטעּפ ,ריד גָאז

 ,ךימ טסנעק ּוד זַא ,ןענעקייל לָאמ יירד
 ןָא טקישעגסױרַא ךייא ּבָאה ךיא תעּב :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה רע ןּוא =

 יז ןּבָאה ?טלעפעג סעּפע ךייא טָאה ,ךיש ןּוא ,קַאזעזַײר ןּוא ,לטייּב ַא
 ,-רעד ,רעּבָא טציא :טגָאועג יײז ּוצ טָאה רע ןוא" .טינרָאג :טגָאזעג
 .קַאועַײר םעד ךיוא יװַא ןּוא ,ןעמענ םיא רע זָאל ,לטייּב ַא טָאה סָאװ
 ךיז ןּוא ,לטנַאמ ןייז ןפיוקרַאפ לָאז ,דרעװש ןייק טינ טָאה סָאװ ,רעד ןּוא
 ,ןּבירשעג טייטש עס סָאװ ,סָאד וַא ,ךייא גָאז ךיא םירָאװ* ,ןפיוק םיא
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 ;ארעכערּברַאפ טימ ןרָאװעג טלייצעג זיא רע ןּוא :ןרעװ אֹלַממ רימ ןיא זּומ

 :טגָאועג ןּבָאה יז ןּוא* .ףֹוס ַא ּוצ טמּוק ,רימ עַגֹונ ויא סָאװ ,סָאד םירָאװ
 ויא סָאד :טגָאועג ייז ּוצ טָאה רע ןּוא .ןדרעוװש ייווצ ןענעז ָאד ,עז ,רַאה
 .גּונעג

 ,ןעוועג זיא גהנְמ ןייז יו ,ןעגנַאגעג זיא ןּוא ,ןעמּוקעגסױרַא זיא רע ןּוא

 זַא ןּוא ? .ןעגנַאגעגכָאנ ךיוא םיא ןענעז םידימלַּת יד ןּוא ;םיתיִזַה-רַה םּוצ

 ריא ןַא ,לֵלַּפתִמ טייז :טגָאזעג ייז ּוצ רע טָאה ,ץַאלּפ ןפיוא ןעמוקעג זיא רע
 םּורַא יז ןּופ טדײשעגּפָא ךיז טָאה רע ןּוא * .ןֹויָסְנ ןייק ּוצ ןעמּוק טינ טלָאז
 ,ןעוועג לֵלַּפתִמ טָאה רע ןּוא ,םיערֹוּכ ןלַאפעג זיא ןּוא ,ןייטש ַא ןּופ ףרָאװ ַא
 ;סֹוּכ ןקיזָאד םעד רימ ןּופ ּפָא ּוט ,טסליו ּוד ּבױא ,רעטָאפ :ןגָאז ּוצ ױװַא*

 למיה ןּופ ְךאלַמ ַא ןּוא * .ןעשעג לָאז רענייד טרעיינ ,ןוצָר ןיימ טינ ךָאד

 טָאה רע תעּב ןּוא* .טקרַאטשעג םיא טָאה ןּוא ,ןויװַאּב םיא ּוצ ךיז טָאה
 ןּוא ;ןעװעג -לֵלַּפתִמ תונוַּכ רעמ טימ רע טָאה ,טױט ןטימ טלגנַארעג ךיז
 ןלַאפעגּפָארַא ןענעז סָאװ ,טּולּב סנּפָארט עסיורג יװ ןרָאװעג זיא סייווש ןייז
 רע זיא ,ןָאט-הֹליפּת ןייז ןּופ ןענַאטשעגפױא זיא רע זַא ןּוא * .דרע רעד ףיוא
 רע ןּוא * ,רעֵצ ןּופ ןפָאלש ןענופעג ייז טָאה ןּוא ,םידימלַּת יד ּוצ ןעמּוקעג

 ,לֵלַּפתִמ טייו ןּוא ףיוא טייטש ?ריא טּפָאלש סָאװרַאפ :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה

 .ןויָסנ ןייק ּוצ ןעמּוק טינ טלָאז ריא זַא
 רענעי ןּוא ,ןֹומַה ַא ןעמּוקעגנָא יא ,טדערעג ךָאנ טָאה רע תַעַשּב"

 .ייז רַאפ סיורָאפ ןעגנַאגעג ןיא ,הדּוהי ןסייהעג טָאה סָאװ ,ףלעווצ יד ןּופ
 םיא ּוצ טָאה ַעּוׁשִי רעּבָא* ;ןשוק ּוצ םיא ,ןֵַעּושִי ּוצ טנעענעג טָאה רע ןּוא

 תעּב ןוא* ?שּוק ַא טימ םֶדָאְוִּב םעד רעּביא ּוטסרעּפטנע ,הדּוהי :טגָאזעג
 ןּבָאה ,ןרעװ טייג ָאד סָאװ ןעזעג ןּבָאה ,םיא םּורַא ןעוועג ןענעז סָאװ ,יד
 יז ןּופ רענייא ןּוא ?ידרעווש רעד טימ ןגָאלש רימ ןלָאז ,רַאה :טגָאזעג יז

 ןטכער ןייז טקַאהעגּפָא םיא טָאה ןּוא ,טכענק סלֹודְגןהֹּכ םעד ןגָאלשעג טָאה
 טרירַאּב טָאה רע ןּוא !ּפָא טוָאל ,גּונעג :טגָאזעג טָאה ַעּוׁשָי רעּבָא** .רעיוא
 ישָאר יד ּוצ טגָאזעג טָאה ַעּוׁשִי ןּוא* .טלייהעג םיא טָאה ןּוא ,רעיוא ןייז
 ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,םינקז יד ּוצ ןּוא ,שדֹקְמַה-תיֵּב םעד ןּופ םירָׂש ןּוא םיִנֵהֹּכ

 ןּוא ןדרעװש טימ ,ן-לוַג ַא ןגעק יװ ןעמוקעגסױרַא ריא טנעז :םיא ןגעק

 ,שרקְמַה-תיֵּב ןיא ךעלגעטיגָאט ןעװעג ךייא טימ ןיּב ךיא תעּב* ?סנקעטש
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 רעייא זיא סָאד רעּבָא .רימ ןגעק טנַאה ןייק טקערטשעגסוא טינ ריא טָאה
 .שינרעטצניפ רעד ןּופ טכַאמ יד ןּוא ,הֹעָש

 םיא ןּוא ,טריפעגקעװַא םיא ןּבָאה ןּוא ,ןעמּונעג םיא ןּבָאה ייז ןּוא *י
 ןעגנַאגעגכָאנ זיא סורטעּפ ןּוא .ןײרַא זיוה סלֹודְגןהֹּכ םעד ןיא טכַארּבעג
 ןּוא ,ףיוה ןטימניא רעייפ ַא ןדנּוצעגנָא ןּבָאה יז זַא ןּוא* ;סנטַײװ רעד ןּופ
 .יז ןשיװצ טצעזעגרעדינַא סורטעּפ ךיז טָאה ,ןעמַאװצ טצעועגרעדינַא ךיז
 םיא ףיוא טָאה ןּוא ,רעייפ םייּב ןציז ןעזעג םיא טָאה טסניד ַא ענייא ןּוא *
 רעּבָא* .םיא טימ ןעוועג ויא ןַאמ רע-ד ךיוא :טגָאזעג ןּוא ,טקוקעג ףרַאש
 לסיּב ַא ןּוא* .טינ םיא ןעק ךיא ,השֶא :טגָאזעג ןּוא ,טנקיילעג טָאה רע
 רענייא ךיוא טסיּב ּוד :טגָאזעג ןּוא ,ןעזעג רערעדנַא ןַא םיא טָאה רעטעּפש
 סעּפע ןּוא* .טינ סע ןיּב ךיא ,שטנעמ :טגָאזעג טָאה סורטעּפ רעּבָא .ייז ןּופ
 ,תונָמאָנ ףיוא :טגָאזעג ןּוא ,טרעכיזרַאפ רערעדנַא ןַא טָאה םּורַא העָש ַא ןיא
 סורטעּפ רעּבָא* .רעליִלְג ַא זיא רע םירָאװ ,םיא טימ ןעוועג זיא רע ךיוא
 רע תעַשּב ,ףּכיִּת ןּוא .טסגָאז ּוד סָאװ טינ סייוו ךיא ,שטנעמ :טגָאזעג טָאה
 ךיז טָאה רַאה רעד ןּוא" .טַײרקעג ןָאה רעד טָאה ,טדערעג ךָאנ טָאה
 ךיז טָאה סּורטעּפ ןּוא .ןסורטעּפ ףיוא טקּוקעג טָאה ןּוא ,טיירדעגסיוא
 רעדייא :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה רע יװ ,רַאה םעד ןּופ טרָאװ סָאד טנָאמרעד
 ןּוא= .ןענעקײלרַאפ לָאמ יירד ךימ ּוטסעװ ,ןעַײרק טנייה טעװ ןָאה רעד
 .טנייוועצ רעטיּב ךיז טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגסױרַא זיא רע

 -ּפָא םיא ןּופ ןּבָאה ,ןַעּוׁשִי ןטלַאהעג ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד ןּוא *
 םיא ןּוא ,ןגיוא יד טקעדרַאפ םיא ןּבָאה יז ןּוא'* .ןגָאלשעג םיא ןּוא טעּפשעג
 ךָאנ ןּוא* ?ןגָאלשעג ךיד טָאה סָאװ ,רעד זיא רעװ ,תואיִבנ גָאז :טגערפעג
 .טרעטסעלעג םיא ןּוא ,םיא ןגעק טדערעג יז ןּבָאה ןכַאז ערעדנַא ְךַס ַא

 םינקו יד טלמַאזרַאפ ךיז ןּבָאה ,גָאט ןרָאװעג זיא סע רָאנ יװ ןּוא **
 םיא ןּבָאה יז ןּוא ;םירפֹוס ןּוא םיִנֲהֹּכישָאר יד טימ םענייאניא ,קלָאפ ןּופ
 רעד טסיּב ּוד בוא" :טגָאזעג ןּבָאה ןּוא ,ןירדָהנַס רעייז ןיא טריפעגקעװַא
 ךייא לעװ ךיא ּבױא :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה רע רעּבָא .ודנוא סע גָאז ,ַחיִׁשָמ
 טינ ריא טעװ ,ןגערפ ךייא לעװ ךיא ּבױא ןּוא * ;ןּבױלג טינ ריא טעװ ,ןגָאז
 רעטכער רעד ייּב ןציז םָדָא-ְןֶּב רעד טעװ ןָא טציא ןּופ רעּבָא* .ןרעפטנע
 רעד ןעד ּוטסיּב :טגָאזעג עלַא ןּבָאה יז ןּוא .הדרובג סטָאג ןּופ טנַאה
 ןּבָאה יז ןּוא"ז .ןיּב ךיא זַא ,טגָאז ריא :טגָאועג ייז ּוצ רע טָאה ?םיִהֹלֵאְְִּב
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 ןײלַא סע ןּבָאה רימ םירָאװ ?תֹודָע רעמ ךָאנ רימ ןפרַאד סָאװ :טגָאזעג
 .ליומ ןגייא ןייז ןּופ טרעהעג

 טכַארּבעג םיא ןּבָאה ןּוא ,ןענַאטשעגפױא זיא להָק ץנַאג רעייז ןּוא ו י
 יװזַא ,ןקידלּושַאּב ּוצ ןּביױהעגנָא םיא ןננָאה ייז ןּוא* .ןסּוטַאליּפ רַאפ

 רעזדנוא טריפרַאפ שטנעמ רעקיוָאד רעד זַא ,ןענופעג ןּבָאה רימ :ןגָאז ּוצ
 ןיא רע זַא ,ןגָאז טּוט ןּוא ,רסיֵק םעד סַמ ןּבעג ּוצ טרעװרַאפ ןּוא ,קלָאפ

 ןופ ךלֶמ רעד ּוטסיּב :טגערפעג םיא טָאה סּוטַאליּפ ןּוא* .ַחיִׁשָמַה ְךֶלֶמ רעד
 טָאה סּוטַאליּפ ןּוא* .סע טסגָאז ּוד :טירעפטנעעג םיא טָאה רע ןּוא ?ןדִיי יד
 ןיא דליש ןייק טינ ןיפעג ךיא :קלָאפ םעד ןּוא םבינַהֹּכישָאר יד וצ טגָאזעג
 ןּבָאה ןּוא ,ןענַאטשעגּוצ רעמ ךָאנ ןענעז יז רעּבָא* .ןשטנעמ ןקיזָאד םעד

 ,הדּוהי ץנַאג ןיא ןענרעל ןייז טימ ,קלָאפ סָאד ףױא טצעה רע :טגָאזעג

 .ןענַאד ויּב לילָג ןּופ קידנּבײהנָא
 רעד יצ ,טגערפעג רע טָאה ,טרעהעג סָאד טָאה סּוטַאליּפ ןַא ןּוא *

 ןּופ זיא רע זַא ,ןרָאװעג רָאװעג זיא רע ןעוו ןּוא" .רעליִלָג ַא זיא שטנעמ
 ןיא דָארג זיא סָאװ ,ןסודרוה ּוצ טקישעג םיא רע טָאה ,הֹלָׁשמִמ סעסודרוה

 רע טָאה ,ןַעּוׁשִי ןעועג טָאה סודרּוה ןעוו ןּוא * .םִיַלָשּורי ןיא ןעוועג געט ענעי

 טרעגַאּב םיא טָאה רע ןַא ,טייצ עגנַאל ַא ןיוש םירָאװ ,טיירפעג רעייז ךיז
 ןעז ּוצ טפָאהעג טָאה רע ןּוא ,םיא ןגעװ טרעהעג טָאה רע תמחַמ ,ןעז ּוצ
 רעּבָא ;ןגערפסיוא ְךַס ַא ןעמּונעג םיא טָאה רע ןּוא" .םיא ךרוד סָנ ַא סעּפע
 שבירפֹוס יד ןּוא םיִנֲהֹּכישָאר יד ןּואי .טרעפטנעעג טינרָאג םיא טָאה רע

 ענייז טימ סודרּוה ןּוא + .טקידלּושַאּב רעווש םיא ןּבָאה ןּוא ,ןענַאטשעג ןענעז

 קידנעּוטנָא ןּוא ,טכַאלעגטױא םיא ןּוא ,טשינרָאג ּוצ טכַאמעג םיא ןּבָאה רענלעז

 .ןסּוטַאליּפ ּוצ טקישעגקירוצ םיא רע טָאה ,רעדיילק עקיטכערּפ ןיא םיא
 ןטימ .רענייא טנַײרפ ןרָאװעג גָאט םענעי ןענעז סוטַאליּפ ןּוא סודרּוה ןּוא '*
 / .ךיז ןשיוצ טנַײפרַאפ ןעוועג ייז ןענעז רעירפ םירָאװ ,ןרעדנַא

 ןּוא ,םירָׂש יד ןּוא ,םיִנַהכישָאר יד ןפּורעגנעמַאוװצ טָאה סּוטַאליּפ ןּוא
 םעד טכַארּבעג רימ ּוצ טָאה ריא :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה ןּוא!+ ,קלָאפ סָאד
 יװ םעדכָאנ ןּוא ;קלָאפ סָאד טריפרַאפ סָאװ ,םענייא יװ ,ןשטנעמ ןקיזָאד
 ןייק ןענופעג טינ ּבָאה ךיא ,טשרע ,ךייא רַאפ טשרָאפעגסױא םיא ּבָאה ךיא
 .םיא טקידלּושַאּב ריא טָאװ ןיא ,ןכַאז ענעי עֶגֹונּב ןשטנעמ םעד ןיא דלוש
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 ןוא ;זדנוא ּוצ טקישעגקירּוצ םיא טָאה רע םירָאװ ,סודרוה טינ ךיוא ,ןיינ*
 םיא לעװ ךיא:* .טוט םעד ןייז טרעוו לָאז רע ,ןָאטעג טינרָאג רע טָאה טָא

 .יירפ ןוָאל םיא ןּוא ,ןפָארטשַאּב רעּבירעד
 ןוא+* .בֹוט-םֹוי ףיוא םענייא ןעיירפַאּב טוומעג ייז רַאפ טָאה רע ןּוא

 ײרפַאּב ןּוא ,ןקיזָאד םעד טימ קעװַא :ןגירשעגסיוא םענייאניא עלַא ןּבָאה יז

 ,טָאטש רעד ןיא הדירמ ַא סעּפע ּבילּוצ זיא רענעי ןּוא:* .ןאָּבַא-רַּב ודנּוא
 ןוא .ןירַא הֹסיִפּת רעד ןיא ןרָאװעג ןפרָאװעגנַײרַא ,החיִצר ַא רַאפ ןּוא
 ;ןַעּוׁשִי ןעײרפַאּב ּוצ טרעגַאּב טָאה ןּוא ,טדערעג רעדיװ יז ּוצ טָאה סּוטַאליּפ
 ןטירד םּוצ טָאה רע ןּוא * !םיא קיציירק ,קיציײרק :ןגירשעג ןּבָאה ייז רָאניג

 ּבָאה ךיא ?ןָאטעג רע טָאה סטכעלש רעסָאװ ,סָאװרַאפ :טגָאזעג יז ּוצ לָאמ
 לעװ ךיא ;טױט םעד ןייז טרעװ לָאז סָאװ ,אטָח ןייק ןענופעג טינ םיא ןיא
 םיא ּוצ ןענעז יז רעּבָא** .יירפ ןוָאל םיא ןּוא ןפָארטשַאּב רעּבירעד םיא
 לָאז רע ןַא ,טגנַאלרַאפ ייז ןּבָאה ןעיירשעג עכיוה טימ ןּוא ,ןענַאטשעגּוצ

 סּוטַאליּפ ןּוא** .ןעוועג רבֹוג ןּבָאה תולֹוק ערעייז ןּוא .ןרעװ טקיציײרקעג
 רע ןּוא* .ןרעוו ןָאטעג לָאז גנַאלרַאפ רעייז זַא ,קַסּפ ַא ןּבעגעגסױרַא טָאה

 ןירַא הסיִפּת רעד ןיא ןרָאװעג ןפרָאװעגנַײרַא זיא סָאװ ,םעד טײרפַאּב טָאה
 רע טָאה ןַעּוׁשִי ןּוא ;טגנַאלרַאפ ןּבָאה יז ןעמעוװ ,החיִצר ןּוא הדירמ רַאפ

 .ןליו רעייז טול טרעפטנעעגרעּביא
 ,םענייא טּפַאכעג ייז ןּבָאה ,טריפעגקעװַא םיא ןּבָאה ייז תעּב ןּוא !'

 םיא ףיוא ןּבָאה ןּוא ,דלעפ םעד ןּופ ןעמוקעג ויא סָאװ ,ינירוק ןּופ ןֹועמִׁש
 םםיא יא סע ןּוא"  .ןַעּושִי ןגָארטּוצכָאנ םיא ,בָלֹצ םעד טגײלעגפױרַא
 ןּבָאה סָאװ ,ןעיורפ ןּופ ןּוא ,קלָאפ םעד ןּופ ןֹוּמַה רעסיורג ַא ןעגנַאגעגכָאנ

 ןוא ,ייז ּוצ טדנעװעג ךיז טָאה ַעּוׁשִי ןּוא= .טגָאלקַאּב ןּוא טניײװַאּב םיא
 ףיוא טנייו טרעיינ ,רימ רעּביא טינ טנייוו ,םִיַלָשּורי ןּופ רעטכעט :טגָאזעג
 עכלעוו ןיא ,געט ןעמוק טָא םירָאװ** .רעדניק ערעייא רַאפ ןּוא ,ןײלַא ךיז

 לָאמנייק ןּבָאה סָאװ ,רעּבַײל יד ןּוא ,תֹורְקַע יד ויא ליואוו :ןגָאז טעװ עמ
 !ןגַײז ּוצ ןּבעגעג טינ לָאמנייק ןּבָאה סָאװ ,טסירּב יד ןּוא ,ןגָארטעג טינ
 יד ּוצ ןּוא ,זדנוא ףיוא טלַאפ :גרעּב יד ּוצ ןגָאז ןעמענ יז ןלעװ טלָאמעד *
 ,םיוּב םענירג םעד סניזַא טוט ןעמ ּבױא לייוו*! .ּוצ ודנוא טקעד :ןכייה
 ?םענעקורט םּוצ ןָאט ןיוש ןעמ טעװ סָאװ

 טריפעג ןענעז ,םיעָשר ןעוועג ןענעז סָאװ ,ערעדנַא ייווצ ךיוא ןּוא
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 םעד ּוצ ןעמוקעג ןענעו ייז זַא ןּוא* .ןרעװ ּוצ טייטעג םיא טימ ןרָאװעג

 ,טקיציײרקעג טרָאד םיא יז ןּבָאה ,אָּתלֶגלג ןרָאװעג ןפורעג זיא סָאװ ,ץַאלּפ

 רעד ּוצ ןרעדנַא םעד ןּוא טנַאה רעטכער רעד ּוצ םענייא ,םיעָשר יד ןּוא
 ןסייוו ייז םירָאװ ;לחֹומ ייז יז ,רעטָאפ :טגָאזעג טָאה ַעּוׁשִי ןּוא** .רעקניל
 יז ןּבָאה ,ךיז ןשיוצ רעדיילק ענייז ןלייטעצ םייּב ןּוא !ןעּוט ייז סָאװ טינ

 ןוא ;טקוקעגוצ טָאה ןּוא ןענַאטשעג ןיא קלָאפ סָאד ןּוא** .לרֹוג ןפרָאװעג
 =ליצַמ רע טָאה ערעדנַא :טגָאזעג ןּוא ,טעּפשעגּפָא םיא ןופ ןּבָאה םירָׂש יד

 ןייז ,םיִהֹלֲא-ַחיִׁשְמ רעד זיא רע ּבױא ,ןייז ליצַמ ןײלַא ךיז רע לָאז ;ןעװעג

 ןּבָאה ןּוא ,טכַאלעגסױא םיא ןּבָאה רענלעז יד ךיוא ןּוא** !רעטליײװרעדסױא
 ךלֶמ רעד טסיּב ּוד ּבױא :טגָאועג ןּוא* ,קיסע ןּבעגעג םיא ןּוא טנעענעג

 ןַא ןעועג ךיוא זיא םיא רעּביא ןּוא** .ליצַמ ןײלַא ךיד ייז ,ןדִיי יד ןּופ
 .ןדִיי יד ןּופ ךֹלֶמ רעד ויא סָאד :טפירשפיוא

 םיא טָאה ,ןרָאװעג ןעננָאהעג ןיא סָאװ ,םיעָשר יד ןּופ רענייא ןּוא *
 ןוא ךיד ליִצַמ יז ?ַחיִׁשְּמ רעד טינ ּוטסיּב יצ :ןגָאז ּוצ יװַא ,טרעטסעלעג

 ּוטסָאה יצ :טגָאזעג ןּוא ,טרסומעגסיוא םיא טָאה רערעדנַא רעד ןּוא * .זדנוא
 ןוא4 ?ףָארטש עּבלעויד ןדייל טסוט ּוד סָאװ ,טָאג רַאפ ארֹומ טינ וליפַא
 ערעודנוא סָאװ ,דרַכֹׂש םעד ןגירק רימ םירָאװ ;טּפשִמ ןטױל יאדוַוַא רימ

 םּוש ןייק ןָאטעג טינ טָאה רעּבָא רעקיזָאד רעד ;ןעװעג טרעוװ ןענעז םיִׁׂשעַמ
 ןעמּוק טסעוו ּוד ןעװ ,ךימ קנעדעג ,ַעּוׁשִי :טגָאזעג טָאה רע ןּוא = .סטכעלש

 נָאז ךיא ,רָאװרַאפ :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה רע ןּוא* .ןײרַא תוכלַמ ןייד ןיא

 .ןדָעדְוַג ןיא רימ טימ ןייז ּוטסעװ טנייה ,ריד
 שינרעטצניפ ַא ןּוא ,העָש רעטסקעז רעד םּורַא ןעוועג ןיוש זיא סע ןּוא *

 יד ןּוא* .הֹעָש רעטניינ רעד ויּב ,דנַאל ןצנַאג םעד רעּביא ןעמּוקעג זיא
 ןסירעצ זיא לכיֵה םעד ןּופ תרָכֹורָּפ סָאד ןּוא ;ןרָאװעג רעטצניפ זיא ןּוז

 טָאה ןּוא ,לֹוק ךיוה ַא טימ ןגירשעג טָאה עּוׁשִי ןּוא* .ןעייווצ ןיא ןרָאװעג
 רע תעּב ןּוא !טסייג ןיימ רעּביא ךיא ביג טנעה ענייד ןיא ,רעטָאפ :טגָאזעג

 ןַאמטּפױה רעד זַא ןּוא * .המָשנ ןייז טכיוהעגסיוא רע טָאה ,טגָאזעג סָאד טָאה
 טָאה ןּוא ,טָאג ּוצ דובָּכ ןּבעגעגּפָא רע טָאה ,ןעשעג זיא סע סָאװ ןעזעג טָאה
 תעּב ןּוא* .קידַצ ַא ןעוװעג זיא שטנעמ רעקיזָאד רעד ,רָאװרַאפ :טגָאזעג

 זיא'ס סָאװ ןעועג טָאה ,ןעמוקעגפיווצ ךיז ויא סָאװ ,קלָאפ עצנַאג סָאד
 עלַא ןּוא* .ןצרַאה ןיא ךיז ןגָאלשעג ןּוא טרעקעגמּוא ךיז יז ןּבָאה ,ןעשעג
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 ,ליִלָג ןּופ םיא טימ ןעגנַאגעגטימ ןענעז סָאװ ,ןעיורפ יד ןּוא ,עטנַאקַאּב ענייז

 .ןעזעגּוצ סָאד ןּבָאה ןּוא סנטַײװרעד ןּופ ןענַאטשעג ןענעז
 רעד ןּופ ,ףסֹוי ןסיײהעג טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא ןעוװעג זיא טָא ןּוא *

 וא רעטּוג ַא ,ץעֹו-לעַּב ַא ןעװעג זיא רע .םבבִיַתָמֶר טָאטש רעשידִיי

 ,הצִע רעייז טימ ןעװעג םיּכסַמ טינ טָאה סָאװ* ,שטנעמ רעקיטרַאפטכער
 ןופ תֹוכלַמ םעד ףױא טרַאװעג טָאה סָאװ ןּוא ,םיִׂשעַמ ערעייז טימ רעדָא
 םעד ןטעּבעג טָאה ןּוא ,ןסּוטַאליּפ ּוצ ןעגנַאגעג זיא רעקיזָאד רעד" .טָאג

 טלקיװעגנַײא םיא טָאה ןּוא ,ןעמּונעגּפָארַא םיא טָאה רע ןּוא * .ןַעּוׁשִי ןּופ ףּוג

 יא סָאװ ,רבק ַא ןיא טגײלעגנַײרַא םיא טָאה ןּוא ,םיכיֵרֹכַּת עטנװַײל ןיא
 לָאמניק ךָאנ ויא רענייק ןכלעוו ןיא ןּוא ,ןזלעפ ַא ןיא טקַאהעגסױא ןעוועג

 .טנעענעג טָאה תֹּבַש רעד ןּוא ,תֹּבַׁש-בֶרֶע ןעוועג זיא סע ןּוא** .ןגעלעג טינ
 ,ןעגנַאגעגכָאנ ןענעז ,לילָנ ןּופ םיא טימ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,ןעיורפ יד ןּוא *

 ;ןרָאװעג טגילעג ןיא ףּוג ןייז ױזַאיװ ןּוא ,רבק םעד טקיקַאּב ןּבָאה ןּוא

 .ןלַײאּבלַאז ןּוא םימָׂשּב טײרּבעגנָא ןּבָאה ןּוא ,טרעקעגמוא ךיז ןּבָאה יז ןּוא *
 .ןיִד םעד טול טּורעג ייז ןּבָאה תֹּבַש ןּוא

 ןעמוקעג יז ןענעז ,ךָאװ רעד ןּופ גָאט ןטשרע םעד ןּופ ןעניגַאּב ןּוא ו י

 .טײרּבעגנָא ןּבָאה ייז סָאװ ,םימָׂשּב יד טכַארּבעג ןּבָאה ןּוא ,רבק םּוצ
 ןעוו ןּוא* ,רבק םעד ןּופ טלקַײקעגקעװַא ןייטש םעד ןענופעג ןּבָאה ייז ןּוא ?

 .ַעּוׁשִי רַאה םעד ןּופ ףּוג םעד ןענופעג טינ יז ןּבָאה ,ןעגנַאגעגנַײרַא ןענעז יז

 ,םעד ןגעוונופ טלמּוטעצ ןעוועג יװַא ןענעז ייז תֹעַשֹּב ,ןעװעג זיא סע ןּוא !
 ;רעדײלק עקידנלַארטש ןיא יז ןּבעל ןענַאטשעג ןענעז ןשטנעמ ייווצ טשרע

 רעמינָּפ ערעייז טגײנעגּפָארַא ןּבָאה ייז ןּוא ,ןלַאּפַאּב יז זיא קערש ַא ןּוא*
 םעד ריא טכוז סָאװרַאפ :טגָאזעג ייז ּוצ ןּבָאה ןשטנעמ יד ןּוא ,דרע רעד ּוצ
 .ןענַאטשעגפױא זיא טרעיינ ,ָאטינ ָאד ויא רע" ?עטיוט יד ןשיווצ ןקידעּבעל
 ןיא ןעװעג ךָאנ יא רע תעּב ,ךייא ּוצ טדערעג טָאה רע יװ ךיז טנָאמרעד
 ןיא ןרעװ טרעפטנעעגרעּביא וומ םֶדָאְדִּב רעד זַא ,טגָאזעג טָאה ןּוא ,לילָג

 גָאט ןטירד םעד ןּוא ,ןרעװ טקיציײרקעג ןּוא ,ןשטנעמ עקידניז ןופ טנעה יד
 ךיז ןּבָאה ןּוא" ,דייר ענייז טנָאמרעד ךיז ןּבָאה ייז ןּוא* .ןייטשפיוא רעדיו
 ןּוא ,ףלע יד ּוצ טלייצרעד ץלַא סָאד ןּבָאה ןּוא ,רבק םעד ןּופ טרעקעגמּוא
 יד טלייצרעד ןּבָאה סָאװ ,יד סע ןענעז סָאד ןּוא* .עקירעּביא עלַא ּוצ
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 רעטּומ יד ,םִירָמ ןּוא ,הָנָחֹוי ןּוא ,הָלָדֹגַמ ןּופ םִירִמ :ןכַאז עקיזָאד יד םיחילש
 ןּבָאה דייר עקיזָאד יד ןּוא!! .ייז ןשיװצ ןעיורפ ערעדנַא יד ןּוא ,ןבקעי ןּופ
 .טּביולגעג טינ יז ןּבָאה ייז ןּוא ,דייר עטסוּפ יװ ןגיוא ערעייז ןיא ןעזעגסיוא

 רע זַא ןּוא ;רבָק םּוצ ןפָאלעג זיא ןּוא ,ןענַאטשעגפױא זיא סּורטעּפ ןוא
 ;ןײלַא םיכיֵרכַּת יד ןעועג רע טָאה ,טקיקעגנַײרַא ןּוא ןגױּבעגנַײא ךיז טָאה

 ,םעד רעּביא טשודיִחעג ךיז טָאה ןּוא ,םיהַא טרעקעגמּוא ךיז טָאה רע ןּוא
 .ןעשעג ויא סע סָאװ

 ףרָאד ַא ּוצ ןעגנַאגעג גָאט םענעי דָארג ןענעז ייז ןּופ ייווצ ,עז ןּוא *
 .םִיַלָׁשּורי ןּופ רעקַא-דלעפ קיצכעז ןעוועג זיא סָאװ ,סּואָמַע ןסייהעג טָאה סָאװ
 טָאה סָאװ ,םעד ןגעוװ ןרעדנַא םעד טימ רענייא טסעומשעג ןּבָאה יז ןּוא *
 ךיז ןּוא טסעומשעג ןּבָאה יז תעַשּב ,ןעװעג זיא סע ןּוא * .ןפָארטעג ךיז
 יז טימ זיא ןּוא ,טנעענעג טָאה ןילַא ַעּוׁשָי זַא ,ןעוועג לּפלַפמ םענייאניא

 םיא ןלָאז ייז ידּכ ,טלעטשרַאפ ןעוועג ןענעז ןגיוא ערעייז רעּבָא* .ןעגנַאגעג

 ןענעז ןעיירעדערעג ערעסָאװ :טגָאזעג ייז וצ טָאה רע ןּוא* .ןענעקרעד טינ
 ןענעז ייז ןּוא ?טייג ריא תעּב ןרעדנַא םעד טימ רענייא טריפ ריא סָאװ ,סָאד
 ןטימ ,ייז ןּופ רענייא ןּוא * .קיטעמּוא ןעועגסיוא ןּבָאה ןּוא ,ןּבילּבעג ןייטש
 טּוט סָאװ ,רעקיצנייא רעד ּוטסיּב :טרעפטנעעג םיא טָאה ,סַאפָאעלק ןעמָאנ
 סָאװ ,ןשינעעשעג יד ןסיװ טינ טסּוט ןּוא ,םבבִיַלָשּורי ןיא ןטלַאהפיוא ךיז

 :טגָאזעג יז ּוצ טָאה רע ןּוא" ?געט עקיוָאד יד ןיא ןעשעג ןטרָאד ןענעז

 סָאװ ,ירצֹוּנַה ַעּׁשִי ןגעוונופ :טגָאזעג םיא ּוצ יז ןּבָאה ?ןשינעעשעג ערעסָאװ

 םעד ןּוא טָאג רַאפ ,טרָאװ ןיא ןּוא םיִׂשֹעַמ ןיא קיטכעמ ,איבָנ ַא ןעוועג זיא

 םיא ןּבָאה םבירָׂש ןּוא טיִנַהֹּכ-ישָאר ערעזדנוא יװַאיװ ןּוא** ,קלָאפ ןצנַאג

 .טקיצײרקעג םיא ןּוא ,טױט םּוצ ןרעװ ּוצ טּפשִמרַאפ טרעפטנעעגרעּביא
 טלָאועג טָאה סָאװ ,רעד סָאד ןיא רע וַא ,טפָאהעג ןּבָאה רימ רעּבָא*

 רעטירד רעד ןיוש טנייה זיא ,ןעמעלַא םעדצּוח ןּוא ,ָאי .לאָרׂשְי ןזיילסיוא
 ןּופ ןעיורפ עכעלטע ןּבָאה ךָאנ ּוצרעד * .ןעשעג ויא סָאד טניז ןּופ ,גָאט
 םייּב ןעװעג ירפ רעד ןיא ןענעז יז ;טשַאררעּביא ודנוא הרבֲח רעזדנּוא
 ןּבָאה ןוא ןעמוקעג יז ןענעז ,ףּוג ןייז ןענופעג טינ ןּבָאה יז ןעוו ןּוא** ,רֹבֵק
 ,טנָאזעג ןּבָאה סָאװ ,םיכָאלַמ ןּופ גנואעז ַא ןעועג ךיוא ןּבָאה יז זַא ,טגָאזעג

 ,רבק םּוצ ןעגנַאגעג ןענעז עקירעודנוא יד ןּופ עכעלטע ןּוא** .טּבעל רע זַא
 םיא רעּבָא ;טגָאועג ןּבָאה ןעיורפ יד יװ יױזַא טקנּוּפ ןענופעג םיא ןּבָאה ןּוא
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 ןּוא ,ןשטנעמ עשירַאנ ָא :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה רע ןּוא* .ןעזעג טינ יז ןּבָאה
 יצ* !טדערעג ןּבָאה םיאיִבֹנ יד סָאװ ,ץלַא ןיא ןּבױלג ּוצ עקיצרַאהרעװש

 ןיא ןעמּוקנַײרַא ןּוא ,ןכַאז עקיזָאד יד ןדייל טפרַאדעג ַחיִׁשָמ רעד טינ טָאה
 ,םיאיִבנ עלַא ןּוא ןהׁשֹמ ןּופ ןּבױהעגנָא טָאה רע ןּוא* ?טייקכעלרעה ןייז
 .אפּוג םיא ןגעװ ןכַאז יד ןטפירש עלַא ןיא טשטַײטרַאפ ייז טָאה ןּוא

 ןענעו יז ןיהואו ,ףרָאד םעד ּוצ טרעטנענרעד ךיז ןּבָאה ייז ןּוא *
 ןוא* .רעטייוו ןייג ןלעװ טלָאװ רע יװ ,טכַאמעג ךיז טָאה רע ןּוא ;ןעגנַאגעג

 יא סע םירָאװ ,זדנוא טימ בַײלּברַאפ :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןטעּבעג םיא ןּבָאה יז
 ןעגנַאגעגנַײרַא זיא רע ןּוא .טגיינעג ןיוש ךיז טָאה גָאט רעד ןּוא ,טנוװָא ןגעק
 ןסעזעג ייז טימ זיא רע תעּב ,ןעװעג זיא סע ןּוא* .ייז טימ ןּבַײלּברַאפ ּוצ
 יז טָאה רע ןּוא ,טכַאמעג הכָרּב ַא ןוא הֹצַמ ןעמונעג רע טָאה ,שיט םייּב

 יז ןּוא ,ןרָאװעג טנפעעג ןענעז ןגיוא ערעייז ןּוא* .ןּבעגעג יז ןּוא ןכָארּבעצ

 ןוא* ,ןגױא ערעייז רַאפ ןדנואוושרַאפ זיא רע ןּוא ;טנעקרעד םיא ןּבָאה
 טנערּבעג טינ ץרַאה רעודנּוא טָאה :טגָאועג ןרעדנַא םּוצ רענייא ןּבָאה יז

 ודנוא רַאפ ןּוא ,געװ ןפיוא טדערעג זדנוא ּוצ טָאה רע תעַשּב ,ודנּוא ןיא
 רענעי ןיא ךיילג ןענַאטשעגפיוא ןענעו ייז ןּוא** ?שֶדֹוקַהיֵבתִּכ יד טנפעעג
 ףלע יד ןענופעג ןּבָאה ןּוא ;םִיַלָשּורי ןייק טרעקעגמוא ךיז ןּבָאה ןּוא ,הֹעָש

 :טגָאזעג ןּבָאה סָאװ* ,ןעוועג ייז טימ ןענעז סָאװ יד ןּוא ,םענייאניא טלמַאזרַאפ
 !ןענֹועמִש ּוצ ןויװַאּב ךיז טָאה ןּוא ,ןענַאטשעגפױא תֹמֶאֹּב ויא רַאה רעד

 ןוא ,געװ ןפיוא ןפָארטעג ךיז טָאה עס סָאװ ,טרזַחעגרעּביא ןּבָאה ייז ןּוא *

 .הצַמ יד ןכערּבעצ םייּב ןרָאװעג טנעקרעד ייז ןּופ ויא רע יװַאיװ
 ןײלַא רע ויא ,ןכַאו עקיזָאד יד ןגעו טדערעג ןּבָאה ייז תעּב ןּוא *

 !םֶכיֵלֲע-םולָש :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה ןּוא ,ייז ןשיוצ טימ רעד ןיא ןענַאטשעג
 ןעעז יז זַא ,טניימעג ןּוא ,טַאהעג ארֹומ ןּוא ןקָארשרעד ךיז ןּבָאה יז רעּבָא

 ןּוא ,ןקָארשרעד ריא טנעז סָאװ :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה רע ןּוא* .טסייג ַא
 ןוא טנעה עניימ טעז" ?ןצרַאה רעייא ןיא תֹובָׁשחַמ ךיז ןקעוורעד סָאװרַאפ

 טסייג ַא םירָאװ ;טעז ןּוא ןָא ךימ טריר ;ןײלַא ךיא ןיּב סָאד ןַא ,סיפ עניימ
 רע תעּב ןוא? .ּבָאה ךיא ,טעז ריא יװ ,רענייּב ןוא שיילפ ןייק טינ טָאה
 ןוא .סיפ ענייז ןּוא טנעה ענייז ןויװעג ייז רע טָאה ,טגָאזעג סָאד טָאה
 ,טשודיִחעג ךיז ןּבָאה ןּוא ,החמִׂש רַאפ טּבױלגעג טינ ץלַא ךָאנ ןּבָאה ייז תעַשּב
 םיא ןּבָאה ייז ןּוא* ?ןסע ּוצ סעּפע ָאד ריא טָאה :טגָאועג יז ּוצ רע טָאה
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 סע טָאה ןּוא ,ןעמונעג סע טָאה רע ןּוא* .שיפ ןטָארּבעג לקיטש ַא ןּבעגעג
 .ןגיוא ערעייז רַאפ ןסעגעג

 ּבָאה ךיא סָאװ ,דייר עניימ ןענעז סָאד :טגָאזעג יז ּוצ טָאה רע ןּוא
 םיּוקמ וומ ץלַא זַא ,ךייא טימ ןעוועג ךָאנ ןיּב ךיא תעַׂשֹּב ,טדערעג ךייא ּוצ
 ,םיאיִבנ יד ןּוא ,הׁשֹמ-תַרֹוּת ןיא רימ ןגעװ ןּבירשעג טייטש עס סָאװ ,ןרעוו
 ןלָאז יז ידּכ ,דנַאטשרַאפ רעייז טנפעעג רע טָאה ךָאנרעד * .םיִלֲהּת ןּוא

 ,ןּבירשעג טייטש יױװַא :טגָאזעג יז ּוצ טָאה רע ןּוא * ,שֶדֹוקַהיֵבתִּכ יד ןייטשרַאפ

 -תַיֲחּת ןייטשפיוא רעדיװ גָאט ןטירד םעד ןּוא ,ןדייל לָאז ַחיִׁשָמ רעד זַא
 ןיא ןרעװ טנשרדעג ןלָאז דניז ןּופ גנוּבעגרַאפ ןּוא הבּושּת זַא ןּוא * ;םיתָמַה
 זרודָע טנעז ריא * .םִיַלָשּורי ןּופ קידנּבײהנָא ,תומּוא עלַא ּוצ ןעמָאנ ןייז
 ןּופ הֹחָטבַה יד ךייא ףיוא סױרַא ךיא קיש טָא ןּוא* .ןכַאו עקיָאד יד ןּופ

 טעװ ריא ויּב ,טָאטש רעד ןיא ןּבַײלּברַאפ טלָאז ריא ןּוא ;רעטָאפ ןיימ
 .ןּבױא ןּופ טכַאמ טימ ןרעו טדײלקַאּב

 רע ןּוא ,יָניִה-תיֵּב רעּביאנגעקטנַא זיּב טריפעגסורַא ייז טָאה רע ןּוא *

 ,ןעוועג ויא סע ןּוא* .טשטנעּבעג ייז טָאה ןּוא ,טנעה ענייז ןּביוהעגפיוא טָאה
 יא ןּוא ,ייז ןּופ טדײשעגּפָא ךיז רע טָאה ,טשטנעּבעג ייז טָאה רע תַעַׁשּב

 ,םיא ּוצ טקּוּבעג ךיז ןּבָאה יז ןּוא* .ןירַא למיה ןיא ןרָאװעג ןעמונעגפױרַא
 ןענעז יז ןּוא* ,החמִׂש סיורג טימ םִיַלָשּורי ןייק טרעקעגמּוא ךיז ןּבָאה ןּוא
 .טָאג טּבױלעג ןּבָאה ןּוא ,שדֹקְמַה-תיֵּב םעד ןיא ןעוועג קידנעטש
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 טרָאװ ס

 ה ,ןשטנעמ ןכעלטיא טכ

 ןעוועג טינ זיא רע* .ןּבױלג םיא ךרּוד ןלָאז עלַא

 עתֶמֶא סָאדי

 ןעוועג זיא עקיזָאד סָאד* .טָאג ןעוועג זיא טרָאװ

 םיא ךרּוד זיא גנידצלַא* .טָאג ייּב ּביײהנָא ןיא

 .ןשטנעמ יד ןּופ טכיל סָאד ןעוועג זיא ןּבעל סָאד
 ;שינרעטצניפ רעד ןיא טנייש טכיל סָאד ןוא?

 ,זרודַע ןַא רַאפ ןעמּוקעג ןיא רעקיזָאד רעד'
 ידּכ ,טכיל םעד ןגעוונופ ןנָאזתודָע לָאז רע זַא

 לָאז רע וַא ,ןעמוקעג זיא טרעיינ ,טכיל סָאד
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 עס לפיוו רעּבָא* .ןעמונעגפיוא טינ םיא ןּבָאה ענעגייא ענייז ןּוא ,ןקינַײז םעד

 רעדניק ןרעוו ּוצ טכַאמ ןּבעגעג רע טָאה ייז ,ןעמונעגפיוא ָאי םיא ןּבָאה
 ןענעז סָאװ* ;ןעמָאנ ןייז ןיא טּבױלגעג ןּבָאה סָאװ ,יד עקַאט ,טָאג ןּופ
 ,שיילפ ןופ רענַאּב םעד ןופ טינ ךיוא ,טּולּב ןּופ טינ ןרָאװעג ןריוּבעג

 .טָאג ןּופ טרעיינ ,ןַאמ ַא ןּופ הוואַּת רעד ןּופ טינ ךיוא
 ,ןדנּוא ןשיוצ טניואוועג טָאה ןּוא ,שיילפ ןרָאװעג זיא טרָאװ סָאד ןוא **

 לופ ,רעטָאפ ןייז ייּב דיחָיןָּב ַא ןּופ דובָּכ ַא ,דובָּכ ןייז ןעזעג ןּבָאה רימ ןּוא

 :ןפורעג ןּוא ,טגָאזעג תודדֲע םיא ןגעוונופ טָאה ןָנָחֹוי+ .תֹמָא ןּוא דֶסֶח טימ

 ךָאנ טמוק סָאװ ,רעד :טגָאזעג ּבָאה ךיא ןעמעוו ןּופ ,רעד ןעוועג זיא סָאד

 ןוא .רימ ןּופ רעירט ןעװעג יא רע םירָאװ ;רימ רַאפ ןעוועג זיא ,רימ
 ,דָסֶח ףיוא דָסֶח ,ןעװעג לּבקמ עלַא רימ ןּבָאה טייקלּופ ןייז ןּופ

 זרמָא ןּוא דָסֶח ;ןהשֹמ ךרּוד ןרָאװעג ןּבעגעג ויא הרֹוּת יד םירָאװ *
 ;טָאג ןעועג טינ לָאמנייק טָאה רענייק =* .ַחיִׁשָּמַה עּוׁשִי ךרוד ןעמוקעג ןענעז

 םיא טָאה רע ,רעטָאפ םעד ןּופ סיש םעד ןיא זיא סָאװ ,דיחִיןָּב רעד
 .טכַאמעג טנַאקַאּב

 טקישעג םיא ּוצ ןּבָאה ןדִיי יד תעּב ,ןָנָחֹוי ןּופ תֹודָע סָאד זיא סָאד ןּוא *

 טָאה רע ןּואי ?ּוטסיב רעװ :ןגערפ ּוצ םיא ,םִיַלָׁשּורי ןּופ םִייול ןּוא םיִנֵהֹּכ
 ןיּב ךיא :ןעװעג הדֹומ טָאה רָאנ ,טנקיילרַאפ טינ טָאה ןּוא ,ןעוועג הדֹומ
 ?ּוהָיְלֲא ּוטסיּב ?ןעד סָאװ :טגערפעג םיא ןּבָאה ייז ןּוא?! .ַחיִׁשָמ רעד טינ

 טָאה רע ןוא ?תציבָנ רעד ּוטסיּב .טינ סע ןיִּב ךיא :טגָאזעג רע טָאה
 ?ּוטסיּב עשז-רעוו :טגָאזעג םיא ּוצ ייז ןּבָאה טלָאמעד** .ןיינ :טרעפטנעעג
 .טקישעג ודנוא ןּבָאה סָאװ ,יד ּוצ רעפטנע ןַא ןּבעג ןענעק ןלָאז רימ ידּכ
 ןּופ לֹוק ַא ןיִּב ךיא :טגָאעג רע טָאה* !ןײלַא ריד ןּופ ּוטסגָאז סָאװ

 ,אטָאג ןופ געװ םעד ךַײלג טכַאמ :רֹּבדִמ רעד ןיא טפּור סָאװ ,םענייא

 .טגָאועג טָאה איבָנַה הָיעַׁשי יװ יװַא
 םיא ןּבָאה ייז ןּוא** ,םישּורּפ יד ןּופ ןעוועג ןענעז םיחולש יד ןּוא +

 טינ ןּוא ,ַחיִׁשָמ רעד טינ טסיּב ּוד ּביױא ,וטסלבֹוט סָאװרַאפ ָאט :טגערפעג
 טימ לבֹוט ךיא :טרעפטנעעג ייז ןָנָחֹי טָאה** ?תישבָנ רעד טינ ןּוא ,ּוהָיִלֲא
 טנעק ריא ןעמעװ ,רענייא רעּבָא טייטש ךייא ןּופ טימ רעד ןיא ;רעסַאװ
 ןיו ןופ לדנעמיר סעמעװ ןּוא ,רימ ךָאנ טמּוק סָאװ ,רעד עקַאט* ,טינ

 .3 ,מ היעשי א
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 -תיֵּב ןיא ןעשעג ויא עקיזָאד סָאד = .ןדניּבוצפיוא יּואָר טינ ןיּב ךיא ךּוש

 .טלבֹוטעג טָאה ןְנָחֹי ּואוו ,ןדרָיַה-רבָע ןיא ,הָיְנַע

 :טגָאועג טָאה רע ןּוא ,םיא ּוצ ןעמּוק ןַעּושִי ןעזעג רע טָאה ןגרָאמ ףיוא
 סָאד* !טלעװ רעד ןּופ דניז יד קעװַא טמענ סָאװ ,טָאג ןּופ םַאל סָאד ,עז

 יא סָאװ ,רענייא טמוק רימ ךָאנ :טגָאזעג ּבָאה ךיא ןעמעוו ןּופ ,רעד זיא
 בָאה ךיא ןּוא* .רימ ןּופ רעירפ ןעװעג זיא רע םירָאװ ,רימ רַאפ ןעוועג

 רַאפרעד ,לאָרְׂשִי ּוצ ןרעװ הֹלֵגתִנ לָאז רע ידּכ רעּבָא ;טנעקעג טינ םיא
 :טגָאזעג ?רוודָע טָאה ןֶנחֹוי ןּוא* .רעסַאװ טימ ןעלבֹוט ןעמוקעג ךיא ןיּב

 טָאה רע ןּוא ,למיה ןּופ ּביױט ַא יװ ןרעדינּפָארַא טסייג םעד ןעזעג ּבָאה ךיא

 טָאה סָאװ ,רעד רעּבָא ;טנעקעג טינ םיא ּבָאה ךיא ןּוא* .םיא ףיוא טּורעג
 ןעמעװ ףױא :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה ,רעסַאװ טימ ןעלבֹוט ּוצ טקישעג ךימ
 רעקיזָאד רעד ,םיא ףיוא ןעּור ןּוא ,טסייג םעד ןרעדינּפָארַא ןעז טסעװ ּוד
 ,ןעועג ּבָאה ךיא ןּוא** .ׁשֶדֹוקַה-ַחּור םעד טימ ןעלבֹוט טּוט סָאװ ,סע זיא

 .םיִהֹלֵאְוִּב רעד זיא רעקיזָאד רעד זַא ,טגָאזעג תֹודָע ּבָאה ןּוא
 ;םידימלַּת ענייז ןּופ ייווצ טימ ןענַאטשעג רעדיוו ןְנָחֹוי זיא ןגרָאמ ףיוא **

 םַאל סָאד ,עז :טגָאזעג רע טָאה ,ןײגַײּברַאפ ןַעּושִי ןעזעג טָאה רע זַא ןּוא **

 ןענעז ייז ןּוא ,ןדער טרעהעג םיא ןּבָאה םידימלַּת ייווצ יד ןּוא* !טָאג ןּופ

 ןעועג ייז טָאה ןּוא ,טיירדעגסיוא ךיז טָאה ַעּוׁשִי ןוא** .ןַעּוׁשְי ןעגנַאגעגכָאנ
 :טגָאועג םיא ּוצ יז ןּבָאה ?ריא טכּוז סָאװ :טגָאזעג ייז ּוצ ןּוא ,ןײגכָאנ

 :ײז ּוצ רע טגָאו? !?ּוטסנױאװ ּואוו- רערעל ,ןגָאז ּוצ טניימ סָאװ - יּבָר

 זיא רע ּואוו ,ןעועג ןּבָאה ןּוא ןעגנַאגעג ייז ןענעז .ןעז טעװ ריא ןּוא ,טמוק

 יא סע םירָאװ ,גָאט םענעי םיא טימ ןּבילּבעג ןענעז ייז ןּוא .ןענַאטשעגנַײא
 טרעהעג טָאה סָאװ ,ייווצ יד ןּופ רענייא* .העָש רעטנעצ רעד םּורַא ןעוועג
 רעדּורּב רעד ,ײרדנַא ןעװעג זיא ,ןעגנַאגעגכָאנ םיא זיא ןּוא ,ןדער ןֶנָחֹוי
 רעדּורּב םענעגייא ןייז ןענופעג טשרעוצ טָאה רע .סּורטעּפ ןֹועמִש ןּופ
 ןיא סָאװ ,ַחיִׁשָמ םעד ןענופעג ןּבָאה רימ :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,ןֹועמִׁש
 ַעּושִי ןּוא .ןַעּושִי ּוצ טכַארּבעג םיא טָאה רע ןּוא * .רעטּבלַאועג :שטַײט

 ןפורעג טסלָאז ּוד ;הנֹויןָּב ןֹועמִׁש טסיּב ּוד :טגָאזעג ןּוא ,טקּוקעגנָא םיא טָאה
 | .ןייטשנולעפ :שטַײט ויא סָאװ ,אָפיֵּכ ןרעוו

 רע ןוא ,לילָג ןייק ןייג ּוצ טַאהעג הֹעַדּב ַעּוׁשִי טָאה ןגרָאמ ףיוא *
 סּוּפיליפ ןוא* .ךָאנ רימ ייג :טגָאזעג םיא ּוצ ןּוא ,ןסוּפיליפ ןענופעג טָאה
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 .ןסורטעּפ ןּוא ןעַײרדנַא ןּופ טָאטש רעד ןּופ ,?דרָדִיַצ-תיִּב ןּופ ןעוועג זיא
 ןענופעג ןּבָאה רימ :םיא ּוצ טגָאז ןּוא ,ןלַאנַתנ ןָא טפערט סוּפיליפ ןּוא +
 ַעּושִי ,םיאיִבנ יד ןּוא ,הרֹוּת רעד ןיא ןנירשעג טָאה השֹמ ןעמעוו ןּופ ,םעד
 סטּוג סעּפע ןעק יצ :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה לֵאנַתנ ןּוא * .תֶרָצִנ ןּופ ,ףסֹוייְוֶּב

 ַעּוׁשִי זַא ןּוא* .עז ןּוא םּוק :סּוּפיליפ םיא ּוצ טגָאז ?תֶרֶצִנ ןּופ ןעמוקסױרַא

 ןַא יא טָא :טגָאועג םיא ןגעװ רע טָאה ,םיא ּוצ ןעמּוק ןלַאנַתנ ןעזעג טָאה
 םיא ּוצ טגָאז* .טייקשלַאפ ןייק ָאטינ זיא'ס ןעמעו ןיא ,לאָרׂשְיְזִּב רעתֶמֶא

 םיא ּוצ ןּוא ,טרעפטנעעג טָאה ַעּוׁשִי ןוא ?ךימ ּוטסנעק ןענַאוונּופ :לֵאנַתנ

 רעטנוא ןעוועג ךָאנ טסיּב ּוד תעּב ,ןפּורעג ךיד טָאה סּוּפיליפ רעדייא :טגָאזעג
 ,יּבִר :טרעפטנעעג םיא לֵאנַתנ טָאה* .ןעועג ךיד ךיא ּבָאה ,םיוּבנגַײפ םעד

 טָאה ַעּוׁשִי ןּוא*  !לאָרׂשְי ןופ ךֹלֵמ רעד טסיּב ּוד ;טיִהֹלֲאְזִּב רעד טסיּב ּוד
 ,טגָאזעג ריד ּבָאה ךיא לייוו ,טסּבױלג ּוד :טגָאזעג םיא ּוצ ןּוא ,טרעפטנעעג
 ערעסערג ןעז ּוטסעװ ןעז ?םיוּבנגַײפ םעד רעטנּוא ןעזעג ךיד ּבָאה ךיא
 ,רָאװרַאפ :טנָאזעג םיא ּוצ טָאה רע ןּוא* .עקיזָאד יד רעדייא ןכַאז
 םיכָאלַמ יד ןּוא ,ןפָא למיה םעד ןעו טעװ ריא ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ

 .םָדָאיְןֶּב םעד ףיוא ןרעדינּפָארַא ןּוא ןײגפױרַא טָאג ןּופ
 סַעּושִי ןּוא ,ליִלָג ןּופ הֶנָק ןיא הנּותַח ַא ןעוועג זיא גָאט ןטירד םעד ןּוא

 ּוצ ןטעּברַאפ ןעװעג ןיא ַעּוׁשִי ךיוא ןּוא* ;ןעװעג טרָאד זיא רעטּומ 3
 ,טוָאלעגסױא ךיז טָאה ןייוו רעד תעּב ןּוא* .םידימלַּת ענייז טימ ,הנּותַח רעד

 טָאה ַעּוׁשִי ןּוא * .ןייוו ןייק טינ ןּבָאה ייז :טגָאזעג םיא ּוצ רעטּומ סַעּוׁשִי טָאה
 ךָאנ זיא הֹעָש ןיימ ?ןָאט ּוצ ריד טימ ךיא ּבָאה סָאװ ,השִא :טגָאזעג ריא ּוצ

 ךייא טעװ רע רָאנ סָאװ :רענידַאּב יד ּוצ רעטּומ ןייז טגָאז* .ןעמוקעג טינ

 -רעסַאװ ענרענייטש סקעז ןענַאטשעג ןענעז ןטרָאד ןּוא" .טּוט סָאד ,ןגָאז
 ןטלַאהעג טָאה רערעדעי סָאװ ןּוא ,ןקיניײר ןּופ גהנִמ ןשידִיי םעד טול ,ןגורק
 -רעסַאװ יד ןָא טליפ :טגָאועג יז ּוצ טָאה ַעּוׁשִי ןוא* .רעמע יירד רעדָא ייווצ
 טָאה רע ןּוא* .דנַאר ןזיּב טליפעגנָא יז ןּבָאה יז ןּוא .רעסַאװ טימ ןגורק

 רעד ןּופ רעװרַאס םעד ּוצ סע טגָארט ןּוא ,ןָא טּפעש טציא :טגָאזעג ייז ּוצ
 רעד ןּופ רעװרַאס רעד זַא ןּוא" .ןגָארטעגוצ סע ןּבָאה יז ןּוא .הדדועס
 טסואוועג טינ ןּוא ,ןייוו ןרָאװעג זיא סָאװ ,רעסַאװ סָאד טכּוזרַאפ טָאה הדועס
 יז תֹמחַמ ,טסואװעג ןּבָאה רעּבָא רענידַאּב יד-- ןעמּוקעג זיא סע ןענַאװנּופ
 ןפּורעג הדועס רעד ןּופ רעװרַאס רעד טָאה - רעסַאװ טָאד טּפעשעגנָא ןּבָאה
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 ןטוג םעד םדֹוק טלעטש רענייא רעדעי :טגָאזעג םיא ּוצ ןּוא * ,ןתֶח םעד

 ;ןרעגרע םעד טלָאמעד טשרע ,ןעקנּורטעגנָא טּוג ךיז טָאה עמ תעּב ןּוא ,ןייוו

 ּבײהנָא ןקיזָאד םעד ! .דניצַא זיּב ןטלַאהעג ןייוו ןטּוג םעד טסָאה רעּבָא ּוד
 טקע לּפטנַא טָאה ןּוא ליג ןופ הָנִק ןיא ןָאטעג ַעּוׁשִי טָאה רעדנּואוו ענייז ןּופ

 .םיא ןיא טּבױלגעג ןּבָאה םידימלַּת ענייז ןּוא ;דובָּכ ןייז

 ,רעטומ ןייז טימ ,םּוחַנ-רַפֹּכ ןייק טרעדינעגּפָארַא רע טָאה םעד ךָאנ
 ןּבילּברַאפ ןטרָאד ןענעז ייז ןּוא ;םבידימלַּת ענייז ןּוא ,רעדירּב ענייז ןּוא
 ,געט עכעלטע

 -הלֹוע טָאה ַעּוׁשִי ןוא ,טנעענעג טָאה חסַּפ בֹוט-םֹוי רעשידִיי רעד ןּוא *
 ןעופעג רע טָאה ׁשרֹקִמַה-תיֵּב םעד ןיא ןּוא * .םִיַלָשורי ןייק ןעוועג לגָר

 .ןציז םיִנָּפלַח יד ןּוא ,ןּבױט ןּוא ףָאש ןּוא ןסקָא טפיוקרַאפ ןּבָאה סָאװ ,ענעי
 -סױרַא ןעמעלַא טָאה ןּוא ,קירטש ןּופ קישטנַאק ַא טכַאמעג טָאה רע ןוא *
 רע ןּוא ;ןסקָא יד ןּוא ףָאש יד טימ ןעמַאזוצ ,שדְקִמַה-תיֵּב םעד ןּופ ןּבירטעג

 ערעיז טרעקעגרעּביא ןּוא ,םבינָפלַח יד ןּופ טלעג סָאד טישעגסיוא טָאה
 טמענ :טגָאועג רע טָאה ,ןּבױט טפיוקרַאפ ןּבָאה סָאװ ,יד ּוצ ןּוא * .ןשיט

 עניו" .רחסִמ ןּופ זיוה ַא זיוה סועטָאפ ןיימ טינ טכַאמ ;ןענַאד ןּופ ּוצ סָאד
 ןייד ןּופ האנק יד :ןּבירשעג טייטש עס ןַא ,טנָאמרעד ךיז ןּבָאה םידימלַּת
 :טנָאועג ןּוא ,טרעפטנעעג םיא ןּבָאה ןדַיי יד ןּוא* .אטרעצרַאפ ךימ טָאה זיוה
 ַעּושִי טָאה!* ?ןכַאז עקיָאד יד טסוט ּוד זַא ,ןזייוו זדנוא ּוטסּוט ןכייצ רעסָאװ

 יירד ןיא ןּוא ,לכיֵה ןקיזָאד םעד טרעטשעצ :טגָאזעג ייז ּוצ ןּוא ,טרעפטנעעג
 -סקעז :טגָאזעג רעּבירעד ןּבָאה ןדִיי יד .ןלעטשפיוא םיא ךיא לעװ געט

 טסעװ ּוד ןּוא ,ןרָאװעג טיוּבעג לכיֵה רעקיזָאד רעד זיא רָאי קיצרעפ-ןּוא

 =לכיֵה םעד ןּופ טדערעג טָאה רעּבָא רע*י ?געט יירד ןיא ןלעטשפיוא םיא
 ךיז ןּבָאה ,םיתָמַה-תַיְחּת ןענַאטשעגפױא ויא רע ןעװ ,ןֵכֹּבי .ףּוג ןייז ןּופ
 ןּבָאה ייז ןּוא ,טגָאועג עקיזָאד סָאד טָאה רע זַא ,טנָאמרעד םידימלַּת ענייז
 .טדערעג טָאה ַעּוׁשִי סָאװ ,דייר יד ןיא ןּוא ,שֶדֹוקַהיֵבתִּכ יד טּבױלגעג

 ,חסַּפ בֹוט-םֹי םעד רעּביא םִיַלָשּורי ןיא ןעוועג יא רע תעּב ןּוא ?
 טָאה רע סָאװ ,רעדנּואו ענייז קידנעעז ,ןעמָאנ ןייז ןיא טּביולגעג ךַס ַא ןּבָאה
 טָאה רע םירָאװ ,ייז ןיא טױרטרַאּפנָא טינ ךיז טָאה ַעּוׁשִי רעּבָא** .ןָאטעג
 רעצימע זַא ,טקיטיינעג טינ ךיז טָאה רע תֹמחַמ ןּוא* ,ןשטנעמ עלַא טנעקעג

 .10 ,טס םילהּת א
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 ,טסואװעג טָאה ןיילַא וע םירָאװ ;ןשטנעמ םעד ןגעוונופ ןגָאז תֹודָע לָאז

 .ןשטנעמ םעד ןיא ןעוועג זיא'ס סָאװ
 ןסיהעג טָאה סָאװ ,םישּורּפ יד ןּופ שטנעמ ַא ןעװעג יא סע ןּוא
 ןעמוקעג םיא ּוצ ויא רעקיזָאד רעד? .ןדִיי יד ןּופ -רַׂש ַא ,ןֹומיִדֹקַנ :
 ַא טסיּב ּוד זַא ,ןסיײװ רימ ,יּבִר :טגָאועג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,טכַאניײּב

 יד ןָאט טינ ןָאק רענייק םירָאװ ;טָאג ןּופ ןעמּוקעג זיא סָאװ ,רערעל
 ַעּושִי טָאה* .םיא טימ ןיא טָאג ןדייס ,טסּוט ּוד סָאװ ,רעדנּואו עקיזָאד
 ןדייס ,ריד גָאז ךיא ,רָאװרַאפ ,רָאװרַאפ :טגָאזעג םיא ּוצ ןּוא ,טרעפטנעעג

 .טָאג ןּופ תוכלַמ סָאד ןעו טינ רע ןָאק ,ַײנספיוא ןריוּבעג טרעװ רענייא
 יא רע ןעוו ,ןרעװ ןריוננעג שטנעמ ַא ןָאק יװַאיװ :ןֹומיִדֹקַנ םיא ּוצ טנָאז

 ןּוא ,טכַארט סרעטּומ ןייז ןיא לָאמ טייווצ ַא ןעמּוקנַײרַא רע ןָאק ?ןקִז ַא
 ,ריד גָאז ךיא ,רָאװרַאפ ,רָאװרַאפ :טרעפטנעעג ַעּוׁשִי טָאה" ?ןרעוװ ןריוּבעג

 טינ רע ןָאק ,טסייג םעד ןּוא רעסַאװ ןּופ ןריוּבעג טרעװ רענייא ןדייס

 םעד ןופ ןריוּבעג ויא סָאװ ,סָאד* .טָאג ןּופ תוכלַמ םעד ןיא ןעמוקנַײרַא

 .טסייג זיא ,טסייג םעד ןּופ ןריוּבעג זיא סָאװ ,סָאד ןּוא ;שיילפ זיא ,שיילפ
 ןרעװ ןריוּבעג טװמ ריא :טגָאועג ריד ּבָאה ךיא סָאװ ,טינ ךיד שודיִח'

 ,לֹוק ןייז טסרעה ּוד ןּוא ,ליו רע ּואװ טוָאלּב טניװ רעד* .ַײנספיוא
 ןיא יװַא ;טײג רע ןיהּואװ ןּוא ,טמּוק רע ןענַאװנּופ טינ טסייוװ ּוד רעּבָא

 םיא ּוצ ןֹומיִדְקַנ טָאה" .טסייג םעד ןּופ ןריוּבעג זיא סָאװ ,רענייא רעדעי
 םיא ּוצ ןּוא ,טרעפטנעעג טָאה ַעּוׁשִי ןּוא* ?ןייז סָאד ןָאק יוװַאיװ :טגָאזעג
 ?טינ ּוטסײטשרַאפ סָאד ןּוא ,:לאָרׂשְי ןופ רערעל ַא טסיּב ּוד :טגָאזעג

 ןּוא ,ןסייוו רימ סָאװ ,סָאד ןדער רימ :ריד גָאז ךיא ,רָאװרַאפ ,רָאװרַאפ

 ןָא טינ טמענ ריא ןּוא ;ןעזעג ןּבָאה רימ סָאװ ,םעד ןגעוונופ תודָע ןגָאז
 ,ןכַאז עשידרע ןגעוונופ טדערעג ךייא ּוצ ּבָאה ךיא ּביוא-* .תודָע רעזדנּוא

 ןדער ךייא ּוצ לָאז ךיא ּבױא ,ןּבױלג ריא טעװ ױזַאיװ ,טינ טּבױלג ריא ןּוא
 למיה ןיא ןעגנַאגעגפױרַא טינ זיא רענייק ןּוא= !ןכַאז עשילמיה ןגעוונופ
 ,שטֶדָאְןָּב רעד ,למיה ןּופ טרעדינענּפָארַא טָאה סָאװ ,רעד טרעיינ ,ןײרַא
 ןיא גנַאלש יד ןּבױהעגפיוא טָאה הׁשֹמ יװ יװַא ןּוא:* .למיה ןיא ויא סָאװ
 רעדעי ידּכ * ,ןרעװ ןּביוהעגפיוא םָדָאְוִּב רעד זּומ ױזַא טקנוּפ ,ארּבדִמ רעד

 - ,ןּבעל קיּביײא ןּבָאה לָאז ,םיא ןיא טּבױלג סָאװ ,רענייא

 .9 ,אכ רּבדמּב א
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 ןּבעגעג טָאה רע זַא ,טלעװ יד טַאהעג ּביל ױזַא טָאה טָאג םירָאװ *

 ןריולרַאפ טינ לָאז ,םיא ןיא טּבױלג סָאװ ,רענייא רעדעי ידּכ ,דיחָי-ןֶּב ןייז
 םעד טקישעג טינ טָאה טָאג םירָאװ" .ןּבעל קיּבייא ןּבָאה טרעיינ ,ןרעוו
 לָאז טלעװ יד זַא טרעיינ ,טלעװ יד ןטּפשִמ ּוצ ןײרַא טלעװ רעד ןיא ןּוז
 טינ טרעװ ,םיא ןיא טּבױלג סָאװ ,רעד:* .םיא ךרּוד ןרעװ טעװעטַארעג
 טָאה רע תֹּמחַמ ,ןרָאװעג טּפשִמעג ןיוש זיא ,טינ טּבױלג סָאװ ,רעד ;טּפשִמעג

 זיא סָאד ןּוא!* .טָאג ןּופ דיחָיְוִּב םעד ןּופ ןעמָאנ םעד ןיא טּביױלגעג טינ

 ןשטנעמ ןּוא ,ןײרַא טלעוו רעד ןיא ןעמוקעג זיא טכיל סָאד סָאװ ,טּפשִמ רעד

 ערעייז םירָאװ ;טכיל סָאד יװ טשרעּביל שינרעטצניפ יד טַאהעג ּביל ןּבָאה
 ,סטכעלש טוט סָאװ ,רענייא רעדעי םירָאװ= .טכעלש ןעוװעג ןענעז םיִׂשֹעַמ

 ןלָאז םיִׂשֹעַמ ענייז ידּכ ,טכיל םעד ּוצ טינ טמּוק ןּוא ,טכיל סָאד טנייפ טָאה
 םעד ּוצ טמּוק ,תמָא םעד טּוט סָאװ ,רעד טרעיינ* .ןרעוו ןענופעגסיוא טינ
 ןרָאװעג ןָאטעג ןענעז ייז זַא ,ןרעװ טקעלּפטנַא ןלָאז םיִׂשֹעֵמ ענייז ידּכ ,טכיל

 .טָאג ןיא
 דנַאל םעד ןיא שבידימלַּת ענייז טימ ןעמוקעג ַעּוׁשִי יא םעד ךָאנײ

 ןוא * .ןעוועג לבֹוט טָאה ןּוא ,ייז טימ ןּבילּברַאפ טרָאד ויא רע ןּוא ;הדּוהי

 ןטרָאד זיא סע תמחַמ ,םִלָש ןּופ טנעָאנ ,ןֹוניֵע ןיא ןעוועג לבֹוט טָאה ןְנֲחֹוי ךיוא
 לבֹוט טוָאלעג ךיז ןּבָאה ןּוא ןעמּוקעג ןענעז יז ןּוא ;רעסַאװ ְךַס ַא ןעוועג

 .הסיפּת רעד ןיא ןפרָאװעגנַײרַא ןעוועג טינ ךָאנ זיא ןְנָחֹי םירָאװ?! ,ןייז
 ןּופ םידימלַּת יד ןשיװצ הקֹולחַמ ַא ןּביױהעגפיוא ךיז טָאה סע ןוא *

 ןּבָאה ןּוא ,ןְנָחֹוי ּוצ ןעמּוקעג ןענעז יז ןּוא** .גנוקינייר ןגעוו ןדִיי ַא ןּוא ןֶנָחֹוי

 ןּוא ,ןדרִיַה-רבֵע ןיא ןעוועג ריד ייּב יא סָאװ ,רעד ,יּבִר :טגָאזעג םיא ּוצ
 עלַא ןּוא ,טלבֹוט רעקיזָאד רעד ,עז ,טגָאזעג תֹודָע טסָאה וד ןעמעוו ףיוא
 ךיז ןָאק שטנעמ ַא :טגָאזעג ןּוא ,טרעפטנעעג ןְנָחֹי טָאה"* .םיא ּוצ ןעמּוק
 ןילַא ריא* .למיה ןּופ ןרָאװעג ןּבעגעג םיא זיא סע ןדייט ,ןעמענ טינרָאג

 זַא טרעיינ ,ַחיִׁשָמ רעד טינ ןיּב ךיא :טגָאועג ּבָאה ךיא זַא ,תודָע עניימ טנעז

 זיא ,הֹלַּכ יד טָאה סָאװ ,רעד*" .םיא רַאפ סיורָאפ ןרָאװעג טקישעג ןיּב ךיא
 ּוצ ךיז טרעה ןּוא טייטש סָאװ ,ןתָח םעד ןּופ טניירפ רעד ןּוא ;ןתָח רעד
 החמִׂש עקיזָאד יד ;לֹוק סנֶתָח םעד רעּביא ַחֵמַׂשִמ קרַאטש ךיז זיא ,םיא ּוצ
 .רענעלק ןרעוװ וומ רעּבָא ךיא ,ןסקַאװ זּומ רע* .לּופ טציא זיא עניימ

 יא סָאװ ,רעד ;ןעמעלַא רעּביא ןיא ,ןּבױא ןּופ טמּוק סָאװ ,רעד **
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 ,רעד ;ןדער רע טוט דרע רעד ןּופ ןּוא ,דרע רעד ןּופ זיא ,דרע רעד ןּופ
 ,טרעהעג ןּוא ןעזעג טָאה רע סָאװ* .ןעמעלַא רעּביא זיא ,למיה ןּופ טמּוק סָאװ
 סָאװ ,רעד * ;תודָע ןייז ןָא טינ טמענ רענייק ןּוא ,תודָע רע טגָאז םעד ןגעוו

 .תמָא זיא טָאג וַא ,המיִתַח ןייז טגײלעגוצ טָאה ,תודָע ןייז ןעמּונעגנָא טָאה
 ;טָאג ןופ דיר יד ןדער טּוט ,טקישעג טָאה טָאג ןעמעװ ,רעד םירָאװ*!

 םעד ּביל טָאה רעטָאפ רעד* .סָאמ ַא טימ טסייג םעד טינ טיג רע םירָאװ
 טּבױלג סָאװ ,רעד* .ןײרַא טנַאה ןייז ןיא ןּבעגעג גנידצלַא טָאה ןּוא ,ןּוז

 ,ןּוו םעד טינ טכרָאהעג סָאװ ,רעּבָא רעד ;ןּבעל קיּבייא טָאה ,ןּז םעד ןיא

 .םיא ףיוא ןעּור טּוט טָאג ןּופ ןרָאצ ועד טרעיינ ,ןּבעל ןייק ןעז טינ טעװ

 ,טרעהעג ןּבָאה םישּורּפ יד זַא ,טסּואװרעד ךיז טָאה רַאה רעד תעּב ןּוא
 ןילַא ַעּוׁשִי םַגַה*--ןָנָחֹוי יװ םידימלַּת רעמ לבֹוט ויא ןּוא טכַאמ ַעּוׁשִי זַא ֹך

 ,-דדּוהי טוָאלרַאפ רע טָאה*- םידימלַּת ענייז טרעיינ ,טלבֹוטעג טינ טָאה
 ןייגכרּוד טוומעג טָאה רע ןּוא * .לילָג ןייק ןעגנַאגעגקעװַא רעדיוװ זיא ןּוא

 טָאה סָאװ ,ןֹורמֹוש ןּופ טָאטש ַא ןיא ןעמוקעג זיא רע ןּוא* .ןֹורמֹוש ךרּוד

 ּוצ ןבעגעג טָאה בֹקְעַי סָאװ ,דלעפ קיטש םעד ּוצ טנעָאנ ,רַכּוס ןסייהעג
 יא ַעּוׁשְי יװ יװַא ןּוא .ןעוועג טרָאד זיא םענּורּב סבקעִי ןּוא* .ףסֹוי ןּוז ןייז
 זיא סע ;םענּורּב םעד ייּב טצעועגרעדינַא ךיז רע טָאה ,געוו ןּופ דימ ןעוװעג

 .העָש רעטסקעו רעד םּורַא ןעוועג

 ַעּושִי טגָאז .רעסַאװ ןּפעש ּוצ ןֹורמֹוש ןּופ יורפ ַא יא ןעמוקעג ןּוא'
 ןעגנַאגעגקעװַא ןענעז םייזימלַּת ענייז םירָאװ* .ןעקנירט ּוצ רימ ּביג :ריא ּוצ
 םיא ּוצ טָאה יורפ עשינורמֹוש יד ןּוא? .זייּפש ןפיוק ּוצ ןירַא טָאטש רעד ןיא

 ייּב ןעקנירט ּוצ טסטעּב ,דַיי ַא טסיּב סָאװ ,ּוד סָאװ ,סע טמּוק יו :טגָאזעג

 טימ אֹׂשַמּועגַמ ןיק טָאהעג טינ ןּבָאה ןדִיי םירָאװ ?תרינורמֹוש ַא ,רימ

 יד טסּואװעג טסטלָאװ ּוד ּבױא :טרעפטנעעג ריא ַעּושְי טָאה* .םינֹורמֹוש
 ,ןעקנירט ּוצ רימ ּביג :ריד ּוצ טגָאז סָאװ ,זיא סָאד רעװ ןּוא ,טָאג ןופ הֵנָּתַמ

 קידעּבעל ןּבעגעג ןעוועג ריד טלָאװ רע ןּוא ,םיא ייּב ןטעּבעג ןעוועג וטסטלָאװ
 ,ןּפעשּוצנָא סָאװ טימ טינ טסָאה ּוד ,רַאה :יורפ יד םיא ּוצ טגָאז* .רעסַאװ
 יצ 5 ?רעסַאװ עקידעּבעל סָאד ּוטסָאה ןענַאװנּופ ;ףיט זיא םענּורּב רעד ןּוא
 ןּוא ,םענּורּב םעד ןּבעגעג זדנּוא טָאה סָאװ ,ּוניבָא בֹקעַי ןּופ רעסערג ּוטסיּב
 ַעּוׁשְי טָאה * ?תומָהּב ענייז ןּוא ,ןיז ענייז ןּוא ,ןעקנורטעג ןײלַא םיא ןּופ טָאה
 םעד ןּופ טקנירט סָאװ ,רענייא רעדעי :טגָאזעג ריא ּוצ ןּוא ,טרעפטנעעג
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 ןעקנירט טּוט סָאװ ,רעד רעּבָא :* .קיטשרָאד ןייז רעדיוו טעװ ,רעסַאװ ןקיזָאד
 קיטשרָאד טינ רעמ לָאמניק טעװ ,ןּבעג םיא לעװ ךיא סָאװ ,רעסַאװ םעד ןּופ
 םיא ןיא ןרעװ טעװ ,ןּבעג םיא לעװ ךיא סָאװ ,רעסַאװ סָאד טרעיינ ;ןייז
 םיא ּוצ טגָאז:* .ןּבעל ןקיּביא םּוצ ףױרַא טלַאװק סָאװ ,לַאװק-רעסַאװ ַא
 ,ןטשרָאד טינ לָאז ךיא ידּכ ,רעסַאװ עקיזָאד סָאד רימ ּביג ,רַאה :יורפ יד

 ןייד ףּור ,ייג :ריא ּוצ ַעּוׁשִי טנָאז* .ןּפעש ּוצ רעהַא ןעמּוק ןפרַאד טינ ןּוא

 ּבָאה ךיא :טגָאזעג ןּוא ,טרעפטנעעג יורפ יד טָאה" .רעהַא םּוק ןּוא ,ןַאמ

 ּבָאה ךיא :טנָאזעג קיטכיר טסָאה ּוד :ריא ּוצ ַעּוׁשִי טגָאז .ןַאמ ןייק טינ

 ּוד ןעמעוו ,רעד ןּוא ;רענעמ ףניפ טַאהעג טסָאה ּוד םירָאװ :* ;ןַאמ ןייק טינ

 םיא ּוצ טגָאו .טגָאזעג תמָא ּוטסָאה סָאד ;ןַאמ ןייד טינ זיא ,טציא טסָאה
 ןּבָאה תובָא ערעודנוא" .תציבָנ ַא טסיּב ּוד זַא ,עז ךיא ,רַאה :יורפ יד
 זיא םִיַלָשּורי ןיא זַא ,טגָאז ריא ןּוא ;גרַאּב ןקיזָאד םעד ףיוא ןָאטעג הֹליִפּת
 ּביולג ,השֶא :ריא ּוצ ַעּוׁשִי טגָאו* .ןָאט הֹליִפּת ףרַאד עמ ּואוו ,םוקָמ רעד
 ןיא טינ ךיוא ,גרַאּב ןקיזָאד םעד ףיוא טינ סָאװ ,העָש יד טמּוק עס ,רימ
 ,םעד ּוצ הֹליִפּת טּוט ריא* .רעטָאפ םּוצ ןָאט הֹליִפּת ריא טעװ םִיַלָׁשּורי

 םירָאװ ;ןענעק רימ ןעמעוו ,םעד ּוצ הֹליִפּת ןעּוט רימ ;טינ טנעק ריא ןעמעוו
 ,ז וזיא טָא ןּוא ,העָש יד טמּוק עס רעּבָא"* .ןדִיי יד ןּופ יא ;דעּושי יד

 ;תמָא ןּוא טסייג ןיא רעטָאפ םּוצ ןָאט הליִפּת ןלעװ םיִללַּפתִמ עתָמָא יד ןעוו

 טָאג? .םיִללַּפתִמ ענייז ןייז ןלָאז ןרעגַאּב רעטָאפ רעד טּוט ענױזַא םירָאװ
 ןּוא טסייג ןיא ןָאט הֹליִפּת ןוומ ,םיא ּוצ הליפּת ןעּוט סָאװ ,יד ןּוא ;טסײג זיא
 סָאװ ,רעד) ,ןעמּוק טעװ ַחיִׁשָמ זַא ,סייוו ךיא :םיא ּוצ יורפ יד טגָאז** .תמָא

 .גנידצלַא ןדַײשַאּב ודנּוא רע טעװ ,ןעמּוק טעװ רע ןעוו ;(רעטּבלַאזעג טסייה
 .רע עקַאט סע ןיּב ,ריד ּוצ דער סָאװ ,ךיא :ריא ּוצ ַעּוׁשִי טגָאז**

 ,טשודיִחעג ךיז ןּבָאה יז ןּוא ;םידימלַּת ענייז ןעמּוקעגנָא ןענעז ןשיווצניא */
 ?וטסליװ סָאװ :טגָאזעג טינ רענייק טָאה ךָאד .יורפ ַא טימ טדער רע סָאװ

 טוָאלעגרעּביא טָאה ירפ יד ןּוא* ?ריא טימ וטסדער סָאװרַאפ :רעדָא
 :ןשטנעמ יד ּוצ טגָאזעג ןּוא ,ןײרַא טָאטש ןיא קעװַא זיא ןּוא ,גורק-רעסַאװ םעד

 ּבָאה ךיא סָאװ ,גנידצלַא טגָאועג רימ טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ַא טעז ,טמּוק
 ,טָאטש רעד ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא יז ןענעז* ?ֵחיִׁשָמ רעד ןייז סָאד לָאז ;ןָאטעג
 ,ןטעּבעג םידימלַּת יד םיא ןּבָאה הֹׂשֹעַמ-תְעַשּב*  .םיא ּוצ ןעמוקעג ןענעז ןּוא

 זייּפש ַא ּבָאה ךיא :טגָאועג יז ּוצ טָאה רע רעּבָא* .סע ,יּבִר :ןגָאז ּוצ יױװַא
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 טגָאועג רעּבירעד ןּבָאה םידימלַּת יד* .טינ טסייוו ריא סָאװ ןּופ ,ןסע ּוצ
 טגָאו* ?ןסע ּוצ סעּפע טכַארּבעג רעצימע םיא טָאה יצ :ןרעדנַא םּוצ רענייא

 ךימ טָאה סָאװ ,םיא ןּופ ןוצָר םעד ןָאט ּוצ זיא זייּפש ןיימ :יײז ּוצ ַעּוׁשִי
 ךָאנ ןענעז סע :טינ ריא טגָאז* .קרעװ ןייז ןקידנערַאפ ּוצ ןּוא ,טקישעג

 ףױא טּבײה ,ךייא גָאז ךיא ?טינש רעד טמּוק ךָאנרעד ןּוא ,םישָדַח ריפ

 .טינש םּוצ סייוו ןיוש ןענעז סָאװ ,רעדלעפ יד ףיוא טקיק ןּוא ,ןגיוא ערעייא
 ןקיּביײא םּוצ תוריּפ ןייא טלמַאז ןּוא ,רֵכֹׂש לּבקמ ויא ,טדיינש סָאװ ,רעד **

 םענייאניא ךיז ןלָאז ,טדיינש סָאװ ,רעד ןּוא ,טַײז סָאװ ,רעד ידּכ ,ןּבעל

 רערעדנַא ןַא ןּוא ,טַײז רענייא :לשֶמ סָאד ךיז טסַאּפ ָאד םירָאװ*' .ןייז ַחֵמַׂשֹמ
 ךיז טָאה ריא סָאװ ףיוא ,סָאד ןדיינש ּוצ טקישעג ךייא ּבָאה ךיא** .טדיינש

 .ןעמוקעגנַײרַא ימ רעייז ןיא טנעז ריא ןּוא ,טימעג ךיז ןּבָאה ערעדנַא ;טַימעג טינ
 ןיא טּבױלגעג םינֹורמֹוש יד ןּופ ְךֵס ַא ןּבָאה טָאטש רענעי ןּופ ןּוא

 טָאה רע :טגָאועג תודָע טָאה סָאװ ,יורפ רעד ןּופ טרָאװ םעד ּבילּוצ ,םיא

 ןענעז םינֹורמֹוש יד זַא ןּוא* .ןָאטעג ּבָאה ךיא סָאװ ,גנידצלַא טגָאזעג רימ
 זיא רע ןּוא ;ײז טימ ןּבַײלּברַאפ ּוצ ןטעּבעג םיא יז ןּבָאה ,ןעמוקעג םיא ּוצ

 ןייז ּבילּוצ טּבױלגעג ןּבָאה ְךַס ַא ךָאנ ןּוא* .געט ייווצ ןּבילּברַאפ טרָאד
 ּבילוצ טינ ,רימ ןּבױלג טציא :יורפ רעד ּוצ טגָאזעג ןּבָאה ייז ןּוא * ;טרָאװ

 תמָאּב זיא סָאד וַא ,ןסייוו ןּוא ,טרעהעג ןּבָאה ןײלַא רימ םירָאװ ,דייר ענייד

 .טלעוו רעד ןּופ לֵאֹוג רעד
 .לילְג ןייק ןעגנַאגעגקעװַא ןטרָאד ןּופ רע זיא געט ייווצ יד ךָאנ ןּוא *

 דובָּכ ןייק טינ טָאה איִבָנ ַא זַא ,טגָאזעג תודָע טָאה ןיײלַא ַעּוׁשִי םירָאװ

 יד םיא ןּבָאה ,לילָג ןייק ןעמוקעג זיא רע זַא ןּוא** .דנַאל ןגייא ןייז ןיא
 טָאה רע סָאװ ,ץלַא ןעועג ןּבָאה יז לייוו ,ןעועג םיִנָּפ-לּבקמ רעליִלְג

 ןעוועג לגָר-הלֹוע ןּבָאה ייז ךיוא םירָאװ ;בֹוט-םֹוי ףיוא םִיַלָׁשּורי ןיא ןָאטעג

 ,בֹוט-םֹוי ףיוא
 טָאה רע ּואו ,לילָג ןיא :הָנָק ןייק ןעמוקעג לָאמַא רעדיװ זיא רע ןּוא +

 ,ןַאמלדַײא ןַא רענייא ןעוועג זיא טרָאד ןּוא .ןייוו ּוצ רעסַאװ סָאד טכַאמעג
 ,טרעהעג טָאה רע תעּב" .םבּוחַנ-רַפֹּכ ןיא קנַארק ןעוועג זיא ןּוז סעמעוו
 טָאה ןוא ןעגנַאנעג רע זיא ,לילָנ ןייק הדוהי ןּופ ןעמוקעגסױרַא זיא ַעּוׁשִי זַא
 טָאה רע םירָאװ ;ןּוז ןייז ןלייה ןּוא ןרעדינּפָארַא לָאז רע זַא ,ןטעּבעג םיא
 טעז ריא ןדייס :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ַעּוׁשִי ןּוא * .ןּברַאטש םייּב ןטלַאהעג
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 :ןַאמלדַײא רעד םיא ּוצ טגָאז* !ןּבױלג טינ ריא טעװ ,םיתפֹומ ןּוא תותֹוא
 ;יֵב :םיא ּוצ ַעּוׁשִי טגָאז* .טּברַאטש דניק ןיימ רעדייא ,ּפָארַא םּוק ,רַאה
 ַעּושִי סָאװ ,טרָאװ סָאד טּבױלגעג טָאה שטנעמ רעד ןּוא !טּבעל ןּוז ןייד
 טָאה רע תעּב ןּוא* .געוו ןייז ןעגנַאגעג זיא רע ןּוא ,טדערעג םיא ּוצ טָאה

 ןּוז ןייז זַא ,טגָאזעג ןּוא ,טכענק ענייז טנגענַאּב םיא ןּבָאה ,טרעדינעגּפָארַא

 ןּבױהעגנָא ךיז טָאה רע ןעוו ,הֹעָש יד יז ייּב טשרָאפעג טָאה רע ןּוא * .טּבעל

 ;רעֶש רעטעּבז רעד ןיא ןטכענ :טגָאזעג םיא ּוצ יז ןּבָאה .ןרעסעּב ּוצ

 ,ןענַאטשרַאפ טָאה רעטָאפ רעד ןוא"* .טוָאלעגּפָא םיא רעּביפ סָאד טָאה

 :טנָאזעג םיא ּוצ טָאה ַעּוׁשִי רעכלעוו ןיא ,העָש רענעי ןיא ןעוועג זיא סָאד זַא
 סָאד** .ןיוה ץנַאג ןייז ןּוא ,טּבױלגעג ןײלַא טָאה רע ןּוא !טּבעל ןוז ןייד

 ןייז ייּב ןָאטעג טָאה ַעּוׁשִי סָאװ ,רעדנואו עטייווצ סָאד ןיוש ויא עקיזָאד

 .לילָג ןייק הדּוהי ןּופ ןעמּוקסױרַא
 לגר-הלֹוע טָאה ַעּוׁשִי ןּוא ;ןדִיי ייּב בֹוט-םֹי ןעװעג זיא םעד ךָאנ ןּוא

 .םִיַלָשּורי ןייק ןעוועג ח

 טסייה סָאװ ,ךייט ַא ןַארַאפ זיא ןאֹצַה-רֹעַש םייּב םִיַלָשּורי ןיא ןּוא?

 עקיָאד יד ןיא* .ןשילָאּפ ףניפ טָאה סָאװ ןּוא ,אָדסַח-תיֵּב ׁשֶדֹוק-ְןושָל ףיוא
 ,עטרעצעגסיוא ,עקידנעקניה ,עדנילּב ,עקנַארק ןּופ םֹלֹוע ןַא ןגעלעג יא

 ךאלַמ ַא םירָאװ* .ןגעװַאּב ךיז לָאז רעסַאװ סָאד זַא ,טרַאװעג ןּבָאה סָאװ
 ןּוא ,ןײרַא ךייט םעד ןיא ןרעדינּפָארַא טייצּוצ-טייצ ןּופ טגעלפ טָאג ןּופ

 םעדכָאנ ,ןעגנַאגעגנַײרַא טשרעוצ ויא סָאװ ,רעד ןּוא ;רעסַאװ סָאד ןגעװַאּב

 רעסָאװ ןּופ ,טנּוזעג ןרָאװעג זיא ,ןרָאװעג ןגױאװַאּב זיא רעסַאװ סָאד יװ

 סָאװ ,שטנעמ ַא ןעוװעג זיא טרָאד ןּוא* .ןטילעג רָאנ טָאה רע טייהקנַארק
 ,ןעזעג םיא טָאה ַעּוׁשִי זַא ןּוא" .רָאי קיסײרד-ןּוא-טכַא ןעוועג קנַארק זיא
 םיא ּוצ רע טָאה ,טייצ עגנַאל ַא יװַא ןיוש טגיל רע זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה ןּוא

 ,רַאה :טרעפטנעעג הלֹוח רעד םיא טָאה' ?ןרעװ טנוזעג טסליװ ּוד :טגָאזעג
 סָאד תעּב ,ןיירַא ךייט ןיא ןָאטנַײרַא ךימ לָאז סָאװ ,םענייק טינ ּבָאה ךיא
 ּפָארַא רערעדנַא ןַא טייג ,ןָא םוק ךיא רעדייא ;ךיז טגעװַאּב רעסַאװ

 .ייג ןוא ,רעגעלעג ןייד םענ ,ףיוא ייטש :ַעּוׁשִי םיא ּוצ טגָאז* .רימ רַאפ
 רעגעלעג ןייז ןעמּונעג טָאה ןּוא ,ןרָאװעג טנוזעג שטנעמ רעד זיא ףּכיּת ןּוא?

 .ןעגנַאגעג זיא ןּוא
 ,םעד ּוצ טגָאזעג ןּבָאה ןדִיי יד ןּוא .תֹּבַש ןעוועג ויא גָאט רענעי ןּוא *
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 טּבױלרעד טינ ריד זיא סע ןּוא ,תֹּבַׁש זיא סע :ןרָאװעג טלייהעג זיא סָאװ

 טָאה סָאװ ,רעד :טרעפטנעעג ייז טָאה רע רעּבָא * .רעגעלעג ןייד ןגָארט ּוצ

 ,ייג ןּוא ,רעגעלעג ןייד םענ :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה ,טכַאמעג טנּוזעג ךימ
 :טנָאזעג ריד ּוצ טָאה סָאװ ,שטנעמ דעד זיא רעוו?* :טגערפעג םיא יז ןּבָאה
 טָאה ,ןרָאװעג טלייהעג ויא סָאװ ,רעד רעּבָא* ?ייג ןּוא ,רעגעלעג ןייד םענ
 לייוו ,טרעקעגּפָא טָאה ַעּוׁשִי םירָאװ ;ןעװעג זיא סָאד רעװ ,טסּואװעג טינ

 ןענופעג ַעּוׁשִי םיא טָאה ךָאנרעד:* .טרָא םענעי ףיוא ןעוועג זיא םלֹוע ןַא

 ןרָאװעג טסיּב ּוד ,עז :טגָאועג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,שדֹקִמַה-תיֵּב םעד ןיא
 .ךַאז ערענרע ןַא ןלַאפַאּב ךיד טעװ רעמָאט לייוו ,רעמ טינ קידניז ;טנוזעג

 זַא ,ןדיי יד טלייצרעד טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגקעװַא זיא שטנעמ רעד ןּוא *
 םעד ּבילּוצ ןּוא!* .טכַאמעג טנוזעג םיא טָאה סָאװ ,ַעּוׁשִי ןעוועג זיא סָאד
 .תֹּבַׁש םּוא ןָאטעג סניזַא טָאה רע תמחַמ ,ןַעּוׁשִי טפְדֹורעג ןדִיי יד ןּבָאה

 ךיא ןּוא ,טציא ויּב טעּברַא רעטָאפ ןיימ :טרעפטנעעג ייז טָאה ַעּוׁשִי רעּבָא"
 טכװעג רעמ ךָאנ ןדִיי יד ןּבָאה םעד ּבילּוצ עקַאט ןּוא:* .ךיוא טעּברַא

 טָאה טרעיינ ,ןעװעג תֹּבַש-לֶלַחמ רָאנ טינ טָאה רע תֹמחַמ ,ןטייט וצ םיא
 .טָאג טימ ךיילג טכַאמעג ךיז ןּוא ,רעטָאפ ןייז טָאג ןפורעגנָא ךיוא

 ,רָאװרַאפ ,רָאװרַאפ :טגָאזעג ןּוא ,טרעפטנעעג רעּבירעד ייז טָאה ַעּושְי*

 סָאװ ,סָאד ןדייס ,ןָאט טינרָאג ןײלַא ךיז ןּופ ןָאק ןּוו רעד ,ךייא גָאז ךיא
 ךױא טּוט סָאד ,טּוט רע סָאװ ,סָאד םירָאװ ;ןָאט רעטָאפ םעד טעו רע

 ,ןוז םעד ּביל טָאה רעטָאפ רעד םירָאװ* .ןּוז רעד ןפֹוא ןּבלעז םעד ףיוא
 יד יװ םיִׂשעֵמ ערעסערג ןּוא ;ןײלַא טּוט רע סָאװ ,גנידצלַא םיא טזייוו ןּוא
 יװ ױזַא םירָאװ*! .ןרעװ םמֹוּתשִנ טלָאז ריא ידּכ ,ןוייו םיא רע טעװ עקיזָאד

 רעד ךיוא טכַאמ ױזַא טקנוּפ ,ןּבעל ייז טיג ןּוא םיתָמ-הָיַחמ זיא רעטָאפ רעד
 ,טינ םענייק טּפשִמ רעטָאפ רעד םירָאװ" .ליװ רע ןעמעוו ,קידעּבעל ןּוז

 ןלָאז עלַא ידּכ"* ,ןּו םעד ןּבעגעגרעּביא טּפשִמ ןצנַאג םעד טָאה טרעיינ
 ,רעד .רעטָאפ םעד רובָּכ ּפָא ןּביג יז יװ טקנוּפ ,ןֹוז םעד דובָּכ ןּבעגּפָא

 ,רעטָאפ םעד דובָּכ ןייק ּפָא טינ טיג ,ןּוז םעד דובָּכ ןייק ּפָא טינ טיג סָאװ
 סָאװ ,רעד :ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ ,רָאװרַאפ** .טקישעג םיא טָאה סָאװ
 קיּבײא טָאה ,טקישעג ךימ טָאה סָאװ ,םעד טּבױלג ןּוא ,טרָאװ ןיימ טרעה
 םעד ןּופ ןעגנַאנעגרעּבירַא יא טרעיינ ,טּפשִמ םּוצ טינ טמּוק ןּוא ,ןּבעל
 .ןײרַא ןּבעל ןיא טוט
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 טָא ןּוא ,הֹעָש יד טנעענעג עס :ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ ,רָאװרַאפ *
 ,יד ןּוא ,םיִהֹלֵאְְוִּב םעד ןּופ לֹוק סָאד ןרעה ןלעװ םיתָמ יד ןעװ ,יז יא

 ךיז ןיא ןּבעל טָאה רעטָאפ רעד יװ םירָאװ* .ןּבעל ןלעװ ,ןרעה סָאװ
 ךיז ןיא ןּבעל ןּבָאה ּוצ ןּוז םעד ןּבעגעג ךיוא רע טָאה יװַא טקנוּפ ,ןײלַא

 יא רע תֹמחַמ ,טּפשִמ ןָאט ּוצ תושר ןּבעגעג םיא טָאה רע ןּוא" ;ןײלַא
 יד טנעענעג עס םירָאװ ;םעד ףיוא טינ ךייא טרעדנואוו* .םָדָאְזִּב רעד

 ,לֹוק ןייז ןרעה ןלעװ ,םירָבק יד ןיא ןענעז סָאװ ,עלַא רעכלעװ ןיא ,הֹעָש

 גנואייטשפיוא רעד ּוצ ,סטּוג ןָאטעג ןּבָאה סָאװ ,יד ;ןעמּוקסױרַא ןלעװ ןּוא*
 ןּופ גנואייטשפיוא רעד ּוצ ,סטכעלש ןָאטעג ןּבָאה סָאװ ,יד ןּוא ,ןּבעל ןּופ

 .טּפשִמ
 טּפשִמ יװַא ,רעה ךיא יװ ;ןײלַא רימ ןּופ ןָאט טינרָאג ןָאק ךיא *

 ,ןוצָר םענעגייא ןיימ טינ ךּוז ךיא תֹמחַמ ,טכערעג זיא טּפשִמ ןיימ ןּוא ;ךיא

 תודַע גָאז ךיא ּביוא* .טקישעג ךימ טָאה סָאװ ,םעד ןּופ ןוצָר םעד טרעיינ
 טגָאז סָאװ ,רערעדנַא ןַא ןַארַאפ * .תֹמֶא טינ תודָע ןיימ זיא ,ןײלַא רימ ףיוא
 ףיא דיעֵמ זיא רע סָאװ ,תודָע סָאד זַא ,סייוו ךיא ןּוא ;רימ ןגעו תודָע
 טגָאועג תֹודֲע טָאה רע ןּוא ,ןֶנָחֹי וצ טקישעג טָאה ריא* .תמָא זיא ,רימ

 :ןשטנעמ ַא ןופ ןגָאז תֹודָע סָאד ןָא טינ םענ רעּבָא ךיא** .תמָא םעד רַאפ

 ןעוועג זיא רע* .ןרעװ טעװעטַארעג טלָאז ריא ידּכ ,סָאד גָאז ךיא טרעיינ
 ךיז טיירג ןעוועג טנעז ריא ןּוא ,טנַײשעג ןּוא טנערּבעג טָאה סָאװ ,טכיל ַא

 ויא סָאװ ,תודַע ןַא ּבָאה ךיא רעּבָא*  .טכיל ןייז ןיא טייצ ַא ןייז ּוצ ַחְמַׂשֹמ
 רימ טָאה רעטָאפ רעד סָאװ ,םביִׂשעַמ יד םירָאװ ;סנְנָחֹי רעדייא רעסערג

 ףיא תודָע ןגָאז ,ּוט ךיא סָאװ ,םיִׂשעֵמ יד עקַאט ,ןייז וצ אֹלַממ ןּבעגעג

 טָאה סָאװ ,רעטָאפ רעד ןּוא* .טקישעג ךימ טָאה רעטָאפ רעד זַא ,רימ
 טינ לָאמּוצ ךױא טָאה ריא .רימ ףױא טגָאועג זרודע טָאה ,טקישעג ךימ
 טּוט טרָאװ ןייז ןּוא** .טלַאטשעג ןייז ןעזעג טינ ךיוא ןּוא ,לֹוק ןייז טרעהעג
 .טינ ריא טּבױלג םעד ,טקישעג טָאה רע ןעמעוו םירָאװ ,ךייא ןיא ןעור טינ
 קיּבייא ריא טָאה ייז ןיא זַא ,טניימ ריא תמחַמ ,ׁשֶדֹוקַהייֵבתִּכ יד טשרָאפ ריא *
 טינ טליװ ריא ןּוא* ;רימ ףיוא תודָע ןגָאז סָאװ ,סע ןענעז יז ןּוא ;ןּבעל
 דובָּכ ןייק ןָא טינ םענ ךיא* .ןּבעל ןּבָאה טלָאז ריא ידּכ ,רימ וצ ןעמּוק
 טפַאשביל יד ךיז ןיא טינ טָאה סָאװ ריא ,ךייא ןעק ךיא * ;ןשטנעמ ןּופ
 ךימ טנעז ריא ןּוא ,ןעמָאנ סרעטָאפ ןיימ ןיא ןעמוקעג ןיּב ךיא * .טָאג ןּופ
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 םיא ,ןעמָאנ םענעגייא ןייז ןיא ןעמוק טעװ רערעדנַא ןַא ּביױא ;לּבקמ טינ

 רענייא דובָּכ ןָא טמענ טָאװ ,ןּבױלג ריא טנָאק יװַאיװ* .ןייז לּבַקמ ריא טעוו
 טכוז ,טָאג ןקיצנייא םעד ןּופ טמּוק סָאװ ,דובָּכ םעד ןּוא ,ןרעדנַא םעד ןּופ
 ;רעטָאפ םעד רַאפ ןגָאלקרַאפ ךייא לעװ ךיא זַא ,טינ טניימ* ?טינ ריא

 ריא ןעמעװ ףיא ,הדשמ ,ןגָאלקרַאפ ךייא טוט סָאװ ,רענייא זיא ןַארַאפ
 רימ ריא טלָאװ ,ןהשֹמ טּבױלגעג ריא טלָאװ םירָאװ* .ךייא טוָאלרַאפ
 טּבױלג ריא רעּבָא ּבױא * .רימ ןגעוונופ ןּבירשעג טָאה רע תֹמחַמ ,טּבױלגעג

 !דייר עניימ ןּבױלג ריא טעװ יװַאיװ ,םיבּותּכ ענייז טינ

 ,לילָנַה םַי םעד ןּופ טייז רערעדנַא רעד ףיוא רעּבירַא ַעּוׁשִי זיא ךָאנרעד

 תמחַמ ,ןעגנַאגעגכָאנ םיא זיא םלֹוע ועסױרג ַא ןּוא* .הירַבט ייּב סָאװ

 ןוא* .עקנַארק יד טימ ןָאטעג טָאה רע סָאװ ,רעדנואוו יד ןעזעג ןּבָאה יז

 טצעזעגרעדינַא ןטרָאד ךיז טָאה ןּוא ,גרַאּב םעד ףיוא ןעגנַאגעגפױרַא זיא ַעּוׁשִי

 .חסָּפ בֹוט-םֹוי ןשידִיי םּוצ טנעָאנ ןעוועג ויא סע ןּוא* .םידימלַּת ענייז טימ
 רעסיורג ַא זַא ,ןעועג ןּוא ,ןגיוא ענייז ןּביוהעגפיוא טָאה ַעּוׁשִי תעּב ןּוא

 ןענַאװנופ :ןסוּפיליפ ּוצ טגָאועג רע טָאה ,םיא ּוצ ךיז טרעטנענרעד םלֹוע
 ןוא ?ןסע ּוצ סָאװ ןּבָאה ןלָאז עקיזָאד יד ידּכ ,טיױרּב ןפיוק רימ ןלָאז
 ,טסואװעג טָאה ןילַא רע םירָאװ ;ןװאּורּפ וצ םיא ,טגָאועג רע טָאה סָאד
 טרעדנּוה ייוצ רַאפ :טרעפטנעעג סופיליפ םיא טָאה' .ןָאט טעװ רע סָאװ

 שטָאכ לָאז רענייא רעדעי זַא ,גונעג ןייז טינ יז רַאפ טעװ טיױרּב םירָניד

 רעד ,ײרדנַא ,םידימלַּמ ענייז ןּופ רענייא םיא ּוצ טגָאז* .לסיּבַא ןגירק
 -ןטשרעג ףניפ טָאה סָאװ ,לגנִיי ַא ָאד ןַארַאפ" :סורטעּפ ןֹועמִׁש ןּופ רעדּורּב

 ַעּושִי טָאה ליפיװַא רַאפ סָאד ויא סָאװ רעּבָא ;שיפ ייווצ ןּוא ןטיורּב
 זָארג ְךֵס ַא ןעוועג זיא סע ןּוא .ןצעזרעדינַא ךיז ןשטנעמ יד טסייה :טגָאזעג

 ףניפ םּורַא ,טצעועגרעדינַא ךיז ןּבָאה ןשטנעמ יד ןּוא .ץַאלּפ םענעי ףיוא
 ַא טָאה רע וַא ןוא ,ןטיורּב יד ןעמּונעג טָאה ַעּוׁשִי ןּוא!: .לָאצ ןיא טנויוט
 ןעועג ןענעז סָאװ ,יד ּוצ טליײטעגרעדנַאנּופ ייז רע טָאה ,טכַאמעג הכָרּב
 זַא ןּוא = .טלָאװעג ןּבָאה ייז לפיוו ,שיפ יד ןּופ ךיוא יװַא ןּוא ;טצעזעגסיוא
 ףיונוצ טלמַאז ;םידימלַּת ענייז וצ טנָאועג רע טָאה ,טַאז ןרָאװעג ןענעז ייז
 יז ןּוא * ,ןייג ןריולרַאפ טינרָאג לָאו'ס זַא ,ךעלקערּב ענעּבילּבעגרעּביא יד
 ךעלקערּב טימ ּברעק ףלעוװצ טליפעגנָא ןּבָאה ןּוא ,ןעמונעגפיונּוצ יז ןּבָאה

 ןּבָאה סָאװ ,יד ןּופ ןּבילּבעגרעּביא ןענעז סָאװ ,ןטיױרּבןטשרעג ףניפ יד ןּופ
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 טָאה רע סָאװ ,רעדנּואוו סָאד ןעזעג ןּבָאה ןשטנעמ יד תעּב ןּוא * .ןסעגעג
 ןעמּוק ףרַאד סָאװ ,איבָנ רעד תמָאּב ןיא סָאד :טגָאזעג יז ןּבָאה ,ןָאטעג

 .טלעוו רעד ףיוא
 ןוא ןעמוק ּוצ העְדֹּב ןּבָאה יז וַא ,טקרעמַאּב טָאה ַעּוׁשִי תעּב ןּוא *

 ךיז רע טָאה ,ךלָמ ַא רַאפ ןכַאמ ּוצ םיא ידּכ ,טלַאװעג טימ ןעמענ םיא

 .גרַאּב םעד ףיוא ןײלַא ןגיוצעגקירּוצ רעדיװ
 טרעדינעגּפָארַא םידימלַּת ענייז ןּבָאה ,טנוװָא ןרָאװעג זיא סע זַא ןּוא !*

 -רעּבירַא ןענעז ןּוא ,ןײרַא ףיש ַא ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא ןענעז ייז ןּוא * ,םִי םּוצ

 ןוא ,רעטצניפ ןעװעג ןיוש זיא סע ןּוא .םבּוחַנ'רַפּכ ןייק םַי םעד ןרָאפעג
 ,ןּביוהעגפיוא ךיז טָאה םִי רעד ןּוא :* .ייז ּוצ ןעמוקעג טַאהעג טינ ךָאנ זיא ַעּוׁשִי

 ןרָאפעגּפָא ןענעז ייז יו םעדכָאנ ןּוא * .ןוָאלּבעג טָאה טניוװ רעסיורג ַא לייוו
 ןעזעג ייז ןּבָאה ,סעידַאטס קיסיירד רעדָא ,קיצנַאװצ-ןּוא-ףניפ ןּופ ךֶרֶע ןַא

 ארֹומ ןּבָאה ייז ןּוא .ףיש רעד ּוצ ןרעטנענרעד ךיז ןּוא ,םִי ןפיוא ןייג ןַעּושִי

 .ארֹומ ןייק טינ טָאה ;ךיא ןיּב סָאד :טגָאזעג יז ּוצ טָאה רע רעּבָא" .טַאהעג
 ףיש יד ןּוא ;ןירַא ףיש רעד ןיא ןעמעננַײרַא טלָאװעג םיא ןּבָאה יז ןּוא:ו

 .ןרָאפעג ןענעז ייז ןיהּואו ,דנַאל םּוצ טרעטנענרעד ףּכיֵּת ךיז טָאה
 רערעדנַא רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,קלָאפ סָאד טָאה ןגרָאמ ףיוא

 ,רענייא רעסיוא ףיש ערעדנַא ןייק ןעוועג טינ זיא ןטרָאד זַא ,ןעזעג ,םִי טייז

 ,ןיירַא ףיש רעד ןיא םידימלַּת ענייז טימ ןעגנַאגעגנַײרַא טינ זיא ַעּוׁשִי ןַא ןּוא
 רעּבָא ןענעז סע * .ןײלַא ןרָאּפעגקעװַא ןענעז םידימלַּת ענייז זַא ,טרעיינ
 ןּבָאה יז ּואוו ,ץַאלּפ םעד ּוצ טנעָאנ ,הירַבט ןּופ ןפיש ערעדנַא ןעמּוקעגנָא
 ןּוא* ;טכַאמעג הכָרֹּב ַא טָאה רַאה רעד יװ םעדכָאנ ,טיױרּב סָאד ןסעגעג
 ענייז טינ ךיוא ןּוא ,ָאטינ טרָאד ויא עעּוׁשִי זַא ,ןעועג טָאה קלָאפ סָאד ןעוו
 ,םּוחַנ-רַפֹּכ ןייק ןרָאפעג ןענעז ןּוא ,ןפיש יד ןיא ןײרַא ייז ןענעז ,םידימלַּת

 .ןַעּוׁשִי טכוועג ןּבָאה ןּוא
 םיא ּוצ ייז ןּבָאה ,םִי טייז רענעי ףיוא ןענּופעג םיא ןּבָאה יז זַא ןּוא *

 ןוא ,טרעפטנעעג ייז ַעּוׁשִי טָאה** ?ןעמוקעגרעהַא וטסיּב ןעוו ,יּבִר :טגָאזעג
 ריא תֹמחַמ טינ ,ךימ טכּוז ריא ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ ,רָאװרַאפ :טגָאזעג
 ןּוא ,ןטיורּב יד ןּופ ןסעגעג טָאה ריא לייוו טרעיינ ,רעדנּואו יד ןעזעג טָאה
 ,ןריולרַאפ טייג סָאװ ,זייּפש רעד רַאפ טינ ךייא טימ* ,ןרָאװעג טַאז טנעז
 סָאװ ,ןּבעל ןקיּבײא םעד רַאפ טּבַײלּברַאפ סָאװ ,זייּפש רעד רַאפ טרעיינ
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 ,רעטָאפ רעד ,טָאג טָאה םיא ףיוא םירָאװ ;ןּבעג ךייא טעװ םֶדָאְוִּב רעד

 רימ ןלָאז סָאװ :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה ייז ןּוא* .הֹמיִתַח ןייז טגײלעגפױרַא
 ּוצ ןוא ,טרעפטנעעג ַעּוׁשִי טָאה* !טָאג ןּופ םיִׂשֹעַמ יד ןָאט ּוצ ידּכ ,ןָאט
 ,םיא ןיא ןּבױלג טלָאז ריא ןַא ,טָאג ןופ קרעװ סָאד זיא סָאד :טגָאזעג ייז
 ןעד ּוטסּוט סָאװ :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה ייז ןּוא* .טקישעג טָאה רע ןעמעוו

 ?ףױא ּוטסּוט סָאװ ?ןּבױלג ריד ןּוא ,ןעז ןלָאז רימ ןַא ,ןכייצ ַא רַאפ
 :ןּבירשעג טייטש עס יװ ;רּבדִמ רעד ןיא ןֵמ ןסעגעג ןּבָאה תובָא ערעודנּוא
 :טנָאזעג ייז ּוצ ַעּוׁשִי טָאה* .אלמיה ןּופ טיורּב ןסע ּוצ ןּבעגעג ייז טָאה רע
 ןּופ טיורּב ןּבענעג ךייא טָאה הֶׁשֹמ טינ ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ ,רָאװרַאפ

 םירָאװ** .למיה ןּופ טיורּב עתֶמָא סָאד ךייא טיג רעטָאפ ןיימ טרעיינ ,למיה
 ןּבעל טיג ןּוא ,למיה ןּופ ּפָארַא טמּוק סָאװ ,טָאד ויא טָאג ןּופ טיורּב סָאד
 סָאד דימָּת ןדנוא ביג ,רַאה :טגָאזעג םיא ּוצ יז ןּבָאה* .טלעװ רעד ּוצ

 .טיורּב עקיזָאד

 ,רעד ;ןּבעל ןּופ טיורּב טָאד ןיּב ךיא :טגָאזעג יז ּוצ טָאה ַעּוׁשִי ןּוא **

 טּביױלג סָאװ ,רעד ןּוא ,ןייז קירעגנוה טינ לָאמנייק טעװ ,רימ ּוצ טמּוק סָאװ
 ,טגָאזעג ךייא ּבָאה ךיא רעּבָא* .קיטשרָאד ןייז טינ לָאמנייק טעװ ,רימ ןיא
 ,גידלצַא" .טּבױלגעג טינ ריא טָאה ךָאד ןּוא ,ןעועג ךימ טָאה ריא ןַא

 טמּוק סָאװ ,םעד ןּוא ;רימ ּוצ ןעמוק טעװ ,רימ טיג רעטָאפ רעד סָאװ
 ןיִּב ךיא םירָאװ* .ןפרַאװסױרַא טינ ןפֹוא-ןַאּב ךיא לעװ םיא ,רימ ּוצ

 םעד טרעיינ ,ןוצָר םענעגייא ןיימ ןָאט ּוצ טינ ,למיה ןּופ ןעמוקענּפָארַא

 ןופ ןוצָר רעד זיא סָאד ןּוא* .טקישעג ךימ טָאה סָאװ ,םיא ןּופ ןוצָר

 רימ טָאה רע סָאװ ,ןעמעלַא םעד ןּופ וַא ,טקישעג ךימ טָאה סָאװ ,םיא
 ןיא ןלעטשפיוא סע לָאז ךיא טרעיינ ,ןרילרַאפ טינרָאג ךיא לָאז ,ןּבעגעג
 רעדעי זַא ,רעטָאפ ןיימ ןּופ ןוצָר רעד ויא סָאד םירָאװ* .גָאט ןטצעל םעד

 קיּבייא ןּבָאה לָאז ,םיא ןיא ןּביױלג טוט ןּוא ,ןז םעד טעז סָאװ ,רענייא
 .גָאט ןטצעל םעד ןיא ןלעטשפיא םיא לעװ ךיא ןּוא ;ןּבעל

 טָאה רע תרמחַמ ,םיא ןגעק טלמיומעג רעּבירעד ןּבָאה ןדִיי יד*
 יז ןּוא 5 .למיה ןּופ ןעמוקעגּפָארַא זיא סָאװ ,טיױרּב סָאד ןיּב ךיא :טגָאזעג

 ןוא רעטָאפ סעמעוװ ,ףסֹויְוִּב ַעּושִי רעקיזָאד רעד טינ זיא :טגָאועג ןּבָאה
 ןופ ןעמוקעגּפָארַא ןיּב ךיא :ןגָאז טציא רע טּוט יוװַאיװ ?ןענעק רימ רעטּומ

 .40 ,הק ;24 ,חע םילהּת ;ו15 ,4 ,וט תֹומׁש *
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 ןשיוצ טינ טלמרומ :טגָאזעג יז ּוצ ןּוא ,טרעפטנעעג ַעּוׁשְי טָאה* ?למיה
 ךימ טָאה סָאװ ,רעטָאפ רעד ןדייס ,רימ ּוצ ןעמּוק טינ ןָאק רענייק * .ךיז
 .גָאט ןטצעל םעד ןיא ןלעטשפיוא םיא לעװ ךיא ןּוא ;םיא טיצ ,טקישעג

 ןופ טנרעלעג ןייז עלַא ןלעװ ייז ןּוא :םיאיִבנ יד ןיא ןּבירשעג טייטש עס *
 ,רעטָאפ םעד ןּופ טנרעלעג ןּוא טרעהעג טָאה סָאװ ,רענייא רעדעי .אטָאג

 ץוחַא ,רעטָאפ םעד ןעועג טָאה רעצימע סָאװ ,טינ* .רימ וצ ןעמוק טוט

 ,רָאװרַאפ7 .רעטָאפ םעד ןעועג טָאה רע ,טָאג ןּופ ויא סָאװ ,רעד
 .ןּבעל קיּביא טָאה ,רימ ןיא טּבױלג סָאװ ,רעד ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ
 רעד ןיא ןֵמ ןסעגעג ןּבָאה תובָא ערעייא * .ןּבעל ןּופ טיורּב סָאד ןיּב ךיא *
 טמּוק סָאװ ,טיורּב סָאד זיא עקיזָאד סָאד* .ןּברָאטשעג ןענעז ןּוא ,רּבדִמ
 ךיא" .ןּברַאטש טינ ןּוא ,ןופרעד ןסע לָאז רענייא ידּכ ,למיה ןּופ ּפָארַא

 ּבױא ;למיה ןּופ ןעמּוקענּפָארַא ויא סָאװ ,טיורּב עקידעּבעל סָאד ןיּב
 ;קיּביא ףױא ןּבעל רע טעװ ,טיורּב ןקיזָאד םעד ןּופ ןסע טעװ רעצימע

 ,טלעװ רעד ןּופ ןּבעל םעד רַאפ ןּבעג לעװ ךיא סָאװ ,טיורּב סָאד ןּוא

 .שיילפ ןיימ זיא
 ,ןרעדנַא םעד טימ רענייא טרעּפמַאעג רעּבירעד ךיז ןּבָאה ןדִיי יד *

 טָאה ַעּוׁשְי* ?ןסע ּוצ שיילפ ןייז ןּבעג ודנּוא רע ןעק יװַאיװ :ןגָאז ּוצ יױזַא
 טעװ ריא ּביױא ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ ,רָאװרַאפ :טגָאזעג יז ּוצ רעּבירעד

 ריא טָאה ,טּולּב ןייז ןעקנירט ןּוא ,םָדָאְןִּב םעד ןּופ שיילפ סָאד ןסע טינ

 ןיימ ןעקנירט ןּוא ,שיילפ ןיימ ןסע טּוט סָאװ ,רעד ** .ךיז ןיא ןּבעל ןייק טינ

 ןטצעל םעד ןיא ןלעטשפיוא םיא לעװ ךיא ןּוא ;ןּבעל קיּביײא טָאה ,טּולּב
 -רעתָמֶא זיא טּולּב ןיימ ןּוא ,זייּפש עתָמֶא ויא שיילפ ןיימ םירָאװ"* .גָאט

 טּור ,טּולּב ןיימ ןעקנירט ןּוא ,שיילפ ןיימ ןסע טּוט סָאװ ,רעד* .קנַארטעג
 ךימ טָאה רעטָאפ רעקידעּבעל רעד יוװיֹוזַא* .םיא ןיא ךיא ןּוא ,רימ ןיא
 טוט סָאװ ,רעד טעװ יװַא ,רעטָאפ םעד ןגעוונופ ּבעל ךיא ןּוא ,טקישעג

 סָאװ ,טיורּב סָאד ויא עקיזָאד סָאד* .ןגעװטענַײמ ןּופ ןּבעל ךיוא ,ןסע ךימ
 ןּוא ,ןסעגעג ןּבָאה !רובָא ערעייא יװ טינ ;למיה ןּופ ןעמוקעגּפָארַא זיא
 ןּבעל טעװ ,טױרּב עקיוָאד סָאד ןסע טוט סָאװ ,רעד ;ןּברָאטשעג ןענעז
 תעּב ,תָסֶנּכַה-תיֵּב םעד ןיא טגָאועג רע טָאה עקיזָאד סָאד * .קיּבייא ףיוא
 ,םּוחַנ-רַפּכ יא טנרעלעג טָאה רע
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 ןּבָאה ,טרעהעג סָאד ןּבָאה ייז תעּב ,םידימלַּת ענייז ןּופ ְךֵס ַא ןּוא*

 רעּבָא טָאה עּושי* ?ןרעה סָאד ןָאק רעװ ;טרָאװ ּברַאה ַא זיא סָאד :טגָאזעג
 רע טָאה ,ייּברעד טלמרומעג ןּבָאה םידימלַּת ענייז זַא ,ךיז ןיא ןענַאטשרַאפ

 ּביוא ,סָאװ ןּוא * ?ןעלכיורטש ּוצ ןייז םרֹוג ךייא סָאד טּוט :טגָאזעג ייז ּוצ
 רעד" ?ןעװעג רעירפ ויא רע ּואוו ,ןײגפױרַא םָדָאְְזִּב םעד ןעז טלָאז ריא

 סָאװ ,דייר יד ;טינרָאג ּוצ טצּונ שיילפ סָאד ;ןּבעל טיג סָאװ ,סָאד ויא טסייג

 עכעלטע ןַארַאפ רעּבָא ** .ןּבעל ןּוא טסייג ןענעז ,ךייא ּוצ טדערעג ּבָאה ךיא
 ּבייהנֶא ןּופ טסּואװעג טָאה ַעּוׁשִי םירָאװ .טינ ןּבױלג סָאװ ,ךייא ןשיװצ

 טעװ סע רעװ ןּוא ,טּבױלגעג טינ ןּבָאה סָאװ ,יד ןענעז סָאד רעװ ,ןָא
 ךייא ּוצ ךיא ּבָאה רַאפרעד :טגָאזעג טָאה רע ןּוא* .ןרעפטנערעּביא םיא

 טרעשַאּב םיא ויא סָאד ןדייס ,רימ ּוצ ןעמּוק טינ ןָאק רענייק זַא ,טגָאזעג
 .רעטָאפ םעד ןּופ ןרָאװעג

 ,ןגיוצעגקירּוצ םידימלַּת ענייז ןופ ְךַס ַא ךיז ןּבָאה ןָא טלָאמעד ןופ י*
 יד ּוצ טגָאזעג רעּבירעד טָאה ַעּושַי* .ןעגנַאגעג טינ םיא טימ רעמ ןענעז ןּוא

 םיא טָאה סּורטעּפ ןֹועמְׁש ןּוא* ?ןײנקעװַא ךיוא ריא טליװ :ףלעווצ
 ןופ דיר יד טסָאה ּוד ?ןייג רימ ןלָאז ןעמעוװ ּוצ ,רַאה :טרעפטנעעג

 רעד טסיּב ּוד זַא ,ןטייוו ןּוא ,טּבױלגעג ןּבָאה רימ ןּוא* .ןּבעל ןקיּביײא
 יד ,ךייא טינ ךיא ּבָאה :טרעפטנעעג ייז ַעּוׁשִי טָאה" .טָאג ןּופ רעקיליײה
 טָאה רע ןוא" !?ןטָׂש ַא ןיא ךייא ןּופ רענייא ןּוא ,טלייוװרעדסױא ,ףלעווצ
 ,רעד ןעוועג סָאד ויא רע םירָאװ ,תֹוירק-שיִא ןֹועמְׂשוִּב הדּוהי ןופ טדערעג

 .ףלעװצ יד ןּופ רענייא םַגַה ,ןרעפטנערעּביא טלָאועג םיא טָאה סָאװ
 טינ טָאה רע םירָאװ ;לילָג ןיא ןעגנַאגעגמּורַא עּוׁשִי זיא םעדכָאנ ןּוא

 .ןטייט ּוצ םיא טכּוזעג ןּנָאה ןדִיי יד תמחַמ ,הדּוהי ןיא ןײגמּורַא טלָאװעג ן
 רעדירּב ענייז* .טרעטנענרעד ךיז טָאה ?רוּכוס בֹוטיםֹוי רעשידִיי רעד ןּוא

 ידּכ ,הדּוהי ןייק יג ןּוא ןענַאדנּופ ּפָא רעק :טגָאזעג םיא ּוצ רעּבירעד ןּבָאה
 רענייק םירָאװ* .טסּוט ּוד סָאװ ,םיִׂשעֵמ יד ןעז ךיוא ןלָאז םידימלַּת ענייד
 .ןיז ּוצ טנַאקַאּב ןפָא טרענַאּב רע ּבױא ,רתָסֹּב ךַאז םּוש ןייק טינ טּוט

 םירָאװ* .טלעװ רעד רַאפ ךיד קעלּפטנַא ,ןכַאז עקיזָאד יד טסּוט ּוד ּבױא
 ּוצ רעּבירעד טָאה ַעּוׁשִיֹ" .םיא ןיא טּבױלגעג טינ ןּבָאה רעדירּב ענייז וליפַא
 לָאמעלַא זיא טייצ רעייא רעּבָא ,ןעמּוקעג טינ ךָאנ זיא טייצ ןיימ :טגָאזעג יז
 ,טנייפ יז טָאה רעּבָא ךימ ;ןּבָאה טנייפ טינ ךייא ןָאק טלעוו יד' .טיירג
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 ,טייג* .טכעלש ןענעז םביִׂשעַמ עריא ןַא ,ריא ףיוא תודֵע גָאז ךיא תמחַמ
 ןקיזָאד םעד ףיוא ןייז לגְר-הלֹוע טינ ּוט ךיא ;בֹוט-םֹוי ףיוא לגְר-הלֹוע טייז
 טָאה רע תעּב ןּוא" .ןרָאװעג אֹלַממ טינ ךָאנ ויא טייצ ןיימ תֹמחַמ ,בֹוט-םֹוי
 .לילָג ןיא ןּבילּבעג רע זיא ,טגָאזעג סָאד

 -םֹוי ףיוא ןעוועג לֵנְר-הֹלֹוע ןּבָאה רעדירּב ענייז יװ םעדכָאנ ןּוא
 בֹוט-םֹוי ןּוא !+ .רתָסּב טרעיינ ,ןפָא טינ ,ןעוװעג לגָר-הלֹוע ךיוא רע טָאה ,בֹוט
 ןעוועג זיא סע ןּוא * ?רע זיא ּואוו :טגָאזעג ןּוא ,טכוזעג ןדִיי יד םיא ןּבָאה
 יא רע :טגָאזעג ןּבָאה לייט ;קלָאפ םעד ןשיװצ למרּומעג ְךַס ַא םיא ןגעוו
 .קלָאפ סָאד טריפרַאפ רע ,ןיינ :טגָאזעג ןּבָאה ערעדנַא ;שטנעמ רעטוג ַא
 .ןדִיי יד רַאפ ארֹומ סיוא ,םיא ןגעוו ןפָא טדערעג טינ רענייק טָאה ךָאד

 ַעּושִי זיא ,בֹוט-םֹוי םעד ןּופ ןטימ ןיא ןעוװעג ןיוש ויא סע תעּב ןּוא **
 ןדִיי יד ןּוא .טנרעלעג טָאה ןּוא ,ןײרַא ׁשדקְמַה-תיֵּב ןיא ןעגנַאגעגפױרַא
 ,רפַס ַא שטנעמ רעקיזָאד רעד ןָאק יװַאיװ :טגָאזעג ןּוא ,טשודיחעג ךיז ןּבָאה
 ,טרעפטנעעג רעּבירעד ייז טָאה ַעּוׁשְיַ* ?טנרעלעג טינ לָאמנייק טָאה רע זַא
 .טקישעג ךימ טָאה סָאװ ,סמעד טרעיינ ,עניימ טינ זיא הרֹוּת ןיימ :טגָאזעג ןּוא

 ,גנונרעל רעד ןּופ ןסיוו רע טעװ ,ןֹוצָר ןייז ןָאט ּוצ קיליװ זיא רעצימע ּביוא
 טדער סָאװ ,רעד ** .ןילַא רימ ןּופ דער ךיא יצ רעדָא ,טָאג ןּופ זיא יז יצ
 דובָּכ םעד טכּוז סָאװ ,רעּבָא רעד ;דובָּכ םענעגייא ןייז טכּוז ,ןײלַא ךיז ןּופ
 ןּוא ,קיטפַאהרָאװ ויא רעקיזָאד רעד ,טקישעג םיא טָאה סָאװ ,םעד ןּופ
 יד ןּבעגעג טינ השֹמ ךייא טָאה ? .ָאטינ םיא ןיא זיא טייקיטכערעגמּוא ןייק
 טכז סָאװרַאפ .הרֹוּת יד ךייא ןּופ טינ רענייק טלַאה ךָאד ןּוא ?הדרֹוּת
 ַא טסָאה וד :טרעפטנעעג םיא טָאה ןֹומַה רעד ןּוא* ?ןטייט ּוצ ךימ ריא
 ּוצ ןוא ,טרעפטנעעג ַעּוׁשִי טָאה" ?ןטייט ּוצ ךיד טכּוז רעװ ;טסײג ןוייּב
 .רעּבירעד ךיז טשודיִח עלַא ריא ןּוא ,ךַאז ןייא ןָאטעג ּבָאה ךיא :טגָאועג יז
 טרעיינ ,ןהשֹמ ןּופ ויא סע לייוו ,טינ) הֹליִמ-תַוצִמ ןּבעגעג ךייא טָאה השֹמ =
 זיא ןעמ ּבױא ,ןֵכְּב** .ןשטנעמ ַא לַמ תֹּבַש טנעז ריא ןּוא ,(תובָא יד ןּופ
 סָאװרַאפ ,הֶׁשֹמ-תַרֹוּת ףיוא ןייז ּוצ רבֹוע טינ ידּכ ,תּבַש םּוא ןשטנעמ ַא לַמ
 טנױעג ןשטנעמ ןצנַאג ַא זרּבַש ּבָאה ךיא סָאװ ,רימ ףיוא ריא טנרעצ
 .טּפשִמ ןקיטרַאפטכער ַא טּפשִמ טרעיינ ,םינָּפל טינ טּפשְמ** ?טכַאמעג

 ןעמעװ ,רעד טינ סָאד זיא :טגָאזעג ןּבָאה רעמִיַלָשּורי עכעלטע ןּוא *
 לָאז .טינרָאג םיא ןגָאז יז ןּוא ,ןפָא רע טדער טָא* !?ןטייט ּוצ ןכּוז יז
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 ןסייו רימי ?ֵַחיִׁשָמ רעד זיא סָאד זַא ,תמָאּב ןסייוו םירָׂש יד זַא ,ןייז סע
 ןסיו טינ רעניק טעװ ,ןעמּוק טעװ ַחיִׁשָמ ןעװ רעּבָא ;ויא רע ןענַאװנופ
 ,שדֹקִמַה-תיֵּב םעד ןיא ןפורעגסיוא רעּבירעד טָאה ַעּוׁשִי* .ויא רע ןענַאוונופ
 טסיײװ ריא ןּוא ,ךימ טנעק ריא :טגָאועג ןּוא ,טנרעלעג טָאה רע תעּב

 טרעיינ ,ןילַא רימ ןּופ ןעמוקעג טינ רעּבָא ןיִּב ךיא ?ןיּב ךיא ןענַאוונּופ

 .טינ ריא טנעק םיא ןּוא ,קיטפַאהרָאװ זיא ,טקישעג ךימ טָאה סָאװ ,רעד
 יז ,טקישעג ךימ טָאה רע ןּוא ,םיא ןּופ ןיּב ךיא תֹמֹחַמ ,םיא ןעק ךיא
 ןייק טגיילעג טינ טָאה רענייק רָאנ ;ןּפַאכ ּוצ םיא טכוװעג רעּבירעד ןּבָאה

 ַא רעּבָא* .ןעמּוקעג טַאהעג טינ ךָאנ זיא העָש ןייז תֹמחַמ ,םיא ףיוא טנַאה
 ןעו :טגָאזעג ןּבָאה ייז ןּוא ,םיא ןיא טּבױלגעג ןּבָאה קלָאפ םעד ןּופ ךַס
 רעקיָאד רעד יװ ,רעדנואװ רעמ ןָאט ןעד רע טעװ ,ןעמוק טעװ ַחיִׁשָמ

 ?ןָאטעג טָאה
 ןגעװ סנױזַא טדער קלָאפ סָאד יװ ,טרעהעג ןּבָאה םישורּפ יד ןּוא

 םיא רענידַאּב טקישעגסױרַא ןּבָאה םישּורּפ יד ןּוא םיִנֲהֹּכ-ישָאר יד ןּוא ,םיא
 ךיא ןיּב עליו עניילק ַא ךָאנ :טגָאועג רעּבירעד טָאה ַעּושְי=* .ןּפַאכ ּוצ
 טעװ ריא** ;טקישעג ךימ טָאה סָאװ ,םיא ּוצ ךיא ייג ךָאנרעד ,ךייא טימ
 .ןעמוק טינ ריא טנָאק ,ןיינ ךיא ּואוו ןּוא ;ןעניפעג טינ ךימ טעװ ןּוא ,ןכוז ךימ

 ,ןײג ּוצ רע טנכער ןיהּואו :ןרעדנַא םּוצ רענייא טגָאזעג ןדִיי יד ןּבָאה**
 ןשיוצ עטַײזעצ יד ּוצ ןייג רשּפָא רע טעװ ?ןעניפעג טינ םיא ןלעװ רימ סָאװ
 טָאה רע סָאװ ,טרָאװ סָאד טניימ סָאװ** ?ןכירג יד ןענרעל ןּוא ,ןכירג יד

 ריא טנָאק ,ןיּב ךיא ּואוו ןּוא ;ןעניפעג טינ ןּוא ןכוז ךימ טעװ ריא :טגָאזעג

 ?ןעמּוק טינ
 זיא ,בֹוט-םֹי םענופ גָאט ןסיורג םעד ,גָאט ןטצעל םעד ןיא ןּוא *

 רע לָאז ,קיטשרָאד זיא 'רעצימע בוא ;ןפורעגסיױא טָאה ןּוא ,ןענַאטשעג ַעּוׁשִי
 ןיז ןופ ןלעװ ,רימ ןיא טּבױלג סָאװ ,רעד* .ןעקנירט ןּוא רימ ּוצ ןעמּוק
 ןוא* .ארעסַאװ קידעּבעל ןּופ ןכייט ןסילפ ,טגָאז קוסָּפ רעד יװ טול ,ּבַײל

 ןּבָאה ,םיא ןיא ןּבױלג סָאװ ,יד סָאװ ,טסייג םעד ןּופ טדערעג רע טָאה סָאד
 ןּבעגעג טַאהעג טינ ךָאנ זיא ׁשֶדֹוקַה-ַחּור רעד םירָאװ ;ןייז לּבקמ טפרַאדַאּב
 ןופ לייט ןּוא? .טכעלרעהרַאפ ןעװעג טינ ךָאנ זיא ַעּושִי תמחַמ ,ןרָאװעג
 :טגָאועג ןּבָאה ,דייר עקיזָאד יד טרעהעג ןּבָאה יז תעּב ,קלָאפ םעד

 .3 ,דמ היעשי *
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 זיא סָאד :טגָאזעג ןּבָאה ערעדנַא* .תייבָנ רעד תמָאּב זיא רעקיזָאד רעד
 -סױרַא ַחיִׁשָמ רעד טּוט יצ ,סָאװ :טגָאזעג ןּבָאה רעדיוו ערעדנַא .ַחיִׁשָמ רעד
 טמּוק ַחיִׁשְמ רעד זַא ,טגָאזעג ׁשֶדֹוקַה-יֵבתִּכ יד טינ ןּבָאה= ?לילָג ןּופ ןעמּוק

 זיא דִוָד ןענַאװ ןּופ ,טָאטש יד ,םָחֶל"תיֵּב ןּופ ןּוא ,ןדִוָד ןּופ ןעמָאז םעד ןּופ
 .קלָאפ םייּב הקֹולחַמ ַא םיא ןגעװ ןּביױהעגפיוא ךיז טָאה סע ןּוא * ?ןעוװעג

 םיא ףיוא טָאה רענייק רָאנ ;ןּפַאכ טלָאװעג םיא ןּבָאה ייז ןּופ לייט ןּוא

 .טנַאה ןייק טגיילעג טינ
 ןּוא םיִנֲהֹּכישָאר יד ּוצ ןעמוקעג רעּבירעד ןענעז רענידַאּב יד ןּוא *

 טינ םיא ריא טָאה סָאװרַאפ :טגָאזעג ייז ּוצ ןּבָאה ענעי ןּוא ;טבישּורּפ יד
 ןיק לָאמניק ךָאנ טָאה'ס :טרעפטנעעג רענידַאּב יד ןּבָאה* ?טכַארּבעג
 יז םישּורּפ יד ןּבָאה" !שטנעמ רעקיזָאד רעד יװ ,טדערעג טינ יױװַא שטנעמ
 ןופ רעצימע טָאה יצ* ?ןרָאװעג טריפרַאפ ךיוא ריא טנעז :טרעפטנעעג

 רעקיזָאד רעד רעּבָא* ?םיא ןיא טּבױלגעג ,םישּורּפ יד ןּופ רעדָא ,םירָׂש יד

 ,רעד ,ןֹומידקַנ יז ּוצ טגָאז* .ןטלָאשרַאפ זיא ,הרֹוּת יד טינ ןעק סָאװ ,ןֹומַה
 טּפשִמ ? :יײז ןּופ רענייא ןעוועג זיא רע םַגַה ,ןעמוקעג רעירפ םיא ּוצ יא סָאװ

 ןוא ,ןײלַא םיא ןּופ םדֹוק טרעה יז רעדייא ,ןשטנעמ ַא הרֹוּת רעזדנוא ןעד
 ּוטסיּב :טגָאזעג םיא ּוצ ןּוא ,טרעפטנעעג ייז ןּבָאה** ?טוט רע סָאװ טסייוו עמ

 .איבָנ ןייק ףיוא טינ טייטש לילָג ןּופ ןַא ,עז ןּוא ,שרָאפ ?-?ילָג ןּופ ךיוא
 .ןעגנַאגעגמײהַא ךיז ויא רעכעלטיא ןוא *
 זיא ירפ רעד ןיא רעּבָא* .םיִתיֵזַה-רַה םעד ּוצ ןעגנַאגעג זיא ַעּוׁשִי ןּוא) ה

 עצנַאג סָאד ןּוא ,ןײרַא ׁשדקְמַה-זריֵּב םעד ןיא ןעמּוקעג רעדיװ רע
 יז טָאה ןּוא ,טצעזעגרעדינַא ךיז טָאה רע ןּוא ;םיא ּוצ ןעמוקעג זיא קלָאפ

 סָאװ ,יורפ ַא טכַארּבעג ןּבָאה םישּורּפ יד ןּוא םירפֹוס יד ןּוא* .טנרעלעג
 ,טימ רעד ןיא טלעטשעגקעװַא יז ןּבָאה ייז ןּוא ;תּוז ייּב טּפַאכעג טָאה ןעמ
 ןרָאװעג טּפַאכעג זיא השָא עקיזָאד יד ,יּבַר :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה ןּוא !
 ,ןטָאּבעג השֹמ ןדנוא טָאה הרֹוּת רעד ןיא* .הֹׂשעַמ תעַשּב עקַאט ,תּונז ייּב
 םיא ,טנָאזעג יז ןּבָאה סָאד ןּוא" ?וצרעד ּוטסגָאז סָאװ ;ןעניײטשרַאפ ּוצ ענױזַא
 רעּבָא .ןגָאלקרַאפ ּוצ םיא סָאװ ןגעוו ןּבָאה סעּפע ןלָאז יז ידּכ ,ןוואּורּפ ּוצ
 ןוא" .דרע רעד ףיוא רעגניפ ןטימ ןּבירשעג ןּוא ,ןגױּבעגנַײא ךיז טָאה ַעּוׁשִי
 ןוא ,ןּביוהעגפיוא ךיז רע טָאה ,רעטייוו ןגערפ ןיא ןטלַאהעג ןּבָאה ייז יוװיֹוזַא

 רעד ןייז לָאז ,דניז ַא ןָא זיא סָאװ ,ךייא ןשיוצ רעד :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה
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 ,ןגיוּבעגנַײא רעדיו ךיז טָאה רע ןּוא* .ןייטש ַא ריא ףיוא ןפרַאװ ּוצ רעטשרע

 יז ןענעז ,טרעהעג סָאד ןּבָאה ייז זַא ןוא* .דרע רעד ףיוא ןּבירשעג ןּוא
 ןויּב ,ןטסטלע םעד ןּופ קידנּבײהנָא ,ןרעדנַא ןכָאנ רענייא ןעגנַאגעגסױרַא
 רעד ןיא ןענַאטשעג זיא יורפ יד ןּוא ,ןײלַא ןּבילּבעג זיא ַעּוׁשִי ןּוא ;ןטצעל

 ּואוו ,השא :טגָאזעג ריא ּוצ טָאה ןּוא ,ןּביוהעגפיוא ךיז טָאה ַעּוׁשִי ןּוא * .טימ

 רענייק :טגָאזעג טָאה יז ןּוא* ?טּפשִמרַאפ טינ רענייק ךיד טָאה ?ייז ןענעז
 ;ןטּפשִמרַאפ טינ ךיד ּוט ךיא ךיוא :טגָאועג ריא ּוצ ַעּוׁשִי טָאה .רַאה ,טינ

 (.רעמ טינ קידניז ןָא טציא ןּופ ןּוא ,ייג

 סָאד ןיּב ךיא :ןגָאז ּוצ יװַא ,טדערעג רעדיװ ייז ּוצ טָאה ַעּוׁשִי ןּוא *
 ןיא ןייג טינ לָאמניק טעװ ,ךָאנ רימ טייג סָאװ ,רעד ;טלעװ רעד ןּופ טכיל

 םישּורּפ יד * .ןּבעל ןּופ טכיל סָאד ןּבָאה טעװ טרעיינ ,שינרעטצניפ רעד
 ןייד ;ןײלַא ריד ןגעוונופ תודָע טסגָאז ּוד :טגָאועג םיא ּוצ רעּבירעד ןּבָאה
 ּביוא :טגָאזעג ייז ּוצ ןּוא ,טרעפטנעעג טָאה ַעּוׁשִי ןּוא!* .תמָא טינ זיא תֹודָע
 םירָאװ ,תמָא ןגָאז תודָע ןיימ זיא ,ןײלַא רימ ןגעוונופ תודָע גָאז ךיא וליפַא

 רעּבָא ריא ;ײג ךיא ןיהואוו ןּוא ,ןעמוקעג ןיּב ךיא ןענַאװנּופ סייוו ךיא
 ןטּפשִמ טּוט ריא!* .ייג ךיא ןיהּואו רעדָא ,םּוק ךיא ןענַאװנופ טינ טסייוו

 ,ןטּפשִמ ּוט ךיא וליפַא בוא ןּוא'* .טינ םענייק טּפשִמ ךיא ;שיילפ םעד טול

 רעד ןּוא ךיא טרעיינ ,ןײלַא טינ ןיּב ךיא םירָאװ ;תמָא טּפשִמ ןיימ זיא
 ,ןבירשעג טייטש הרֹוּת רעד ןיא ךיוא ןּוא * .טקישעג ךימ טָאה סָאװ ,רעטָאפ
 ןגעוונופ תֹודָע גָאז ךיא:* .אתמָא ויא ןשטנעמ ייווצ ןּופ ןגָאז תודָע סָאד זַא

 ?רֹודֲע ךיוא טגָאז ,טקישעג ךימ טָאה סָאװ ,רעטָאפ רעד ןּוא ,ןילַא רימ
 ?רעטָאפ ןייד ויא ּואוו :טגָאזעג םיא ּוצ רעּבירעד ןּבָאה יז .רימ ןגעוונופ
 ;רעטָאפ ןיימ טינ ןּוא ,ךימ טינ טנעק ריא :טרעפטנעעג טָאה ַעּוׁשִי ןּוא
 .רעטָאפ ןימ טנעקעג ךיוא ריא טלָאװ ,טנעקעג ךימ טלָאװ ריא בוא
 טָאה רע תעּב ,רעמַאקצַאש רעד ןיא טגָאועג רע טָאה דייר עקיזָאד יד?
 תמחַמ ,ןעמונעג טינ םיא טָאה רענייק ןּוא ;שדקִמַה-תיֵּב םעד ןיא טנרעלעג
 .ןעמוקעג טַאהעג טינ ךָאנ זיא הֹעָש ןייז

 ריא ןּוא ,קעװַא יג ךיא :טגָאזעג יז ּוצ רעדיװ רעּבירעד טָאה רע!
 ,ייג ךיא ןיהואוו ;דניז ערעייא ןיא ןּברַאטש טעװ ריא רעּבָא ;ןכּוז ךימ טעװ
 רשפָא ךיז רע ליוװ :טגָאזעג רעּבירעד ןדִיי יד ןּבָאה*? .ןעמּוק טינ ריא טנעק

 ,15 ,טי םירבד א
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 רע ןּוא* ?ןעמּוק טינ ריא טנעק ,ייג ךיא ןיהּואו :טגָאז רע תֹמחַמ ,ןטייט
 טנעז ריא ;ןּבױא ןּופ ןיּב ךיא ,ןטנּוא ןּופ טנעז ריא :טגָאועג ייז ּוצ טָאה
 ּוצ ךיא ּבָאה רַאפרעד'* .טלעוו רעדד ןּופ טינ ןיּב ךיא ;טלעװ רעדד ןופ

 ריא ןדייס םירָאװ .דניז ערעייא ןיא ןּברַאטש טעװ ריא זַא ,טגָאזעג ךייא
 ןּבָאה?* .דניז ערעייא ןיא ןּברַאטש ריא טעװ ,רע ןיּב ךיא זַא ,ןּביױלג טעװ
 ,סָאד עקַאט :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה ַעּוׁשִי ןּוא ?וטסיּב רע :טגָאזעג םיא ּוצ יז

 ןדער ּוצ ְךַס ַא ּבָאה ךיא* .ןָא ּבײהנָא ןּופ טגָאועג ךייא ּבָאה ךיא סָאװ

 ;תמָא ויא ,טקישעג ךימ טָאה סָאװ ,רעד רעּבָא ;ןטּפשִמ ּוצ ןּוא ,ךייא ןגעוונופ

 .טלעוו רעד ּוצ ךיא דער סָאד ,טרעהעג םיא ןּופ ּבָאה ךיא סָאװ ,סָאד ןּוא
 .רעטָאפ םעד ןּופ טדערעג ייז ּוצ טָאה רע וַא ,ןענַאטשרַאפ טינ ןּבָאה יז רָאנ
 ֵּב םעד ןּביױהרעד ןּבָאה טעװ ריא תעּב :טגָאועג רעּבירעד טָאה ַעּוׁשְי*
 טינרָאג ּוט ךיא ןַא ןּוא ,רע ןיּב ךיא זַא ,ןסיו ריא טעװ טלָאמעד ,םָדָא

 דער יװַא ,טנרעלעג ךימ טָאה רעטָאפ רעד יװ טרעיינ ,ןײלַא רימ ןּופ

 טינ ךימ טָאה רע ;רימ טימ זיא ,טקישעג ךימ טָאה סָאװ ,רעד ןּוא* .ךיא
 .ןלעפעגליאו ויא םיא סָאװ ,סָאד דימָּת ּוט ךיא םירָאװ ;ןײלַא ןזָאלעג

 .םיא ןיא טּבױלגעג ךֵס ַא ןּבָאה ,טגָאועג סָאד טָאה רע תעּב"
 םביא ןיא ןּבָאה סָאװ ,ןדַיי ענעי ּוצ טגָאועג רעּבירעד טָאה ַעּוׁשִי

 עניימ תמָאּב ריא טנעז ,טרָאװ ןיימ ייּב ןּבַײלּב טעװ ריא ּבױא :טּבױלגעג

 ןכַאמ ךייא טעװ תמָא רעד ןּוא ,תמָא םעד ןענעק טעװ ריא .ןּוא* ,םידימלַּת
 ןענעז ןּוא ,ןעמָאז סמהָרבַא ןענעז רימ :טרעפטנעעג םיא ייז ןּבָאה** .יירפ

 :ןגָאז וטסּוט יװַאיװ ;ןשטנעמ ןייק ּוצ טכענקרַאפ ןעװעג טינ לָאמנייק ךָאנ

 ?יירפ ןרעװ טעװ ריא
 :ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ ,רָאװרַאפ :טרעפטנעעג ייז טָאה ַעּוׁשִי ןּוא **

 רעד ןּוא* .דניז ןּופ טכענק רעד זיא ,דניז ַא טיינַאּב סָאװ ,רענייא רעדעי
 טּבַײלּברַאפ ןוז רעד ;קיּביא ףיוא זיוה םעד ןיא טינ טּבַײלּברַאפ טכענק

 ריא טעװ ,יירפ ןכַאמ ךייא טעװ ןּוז רעד ּבױא ,רעּבירעד * .קיּביא ףיוא
 ריא רעּבָא ;ןעמָאז סמהָרֹבַא טנעז ריא זַא ,סייוװ ךיא* .יירפ ןייז תֹמָאּב
 .ךייא ייּב ץַאלּפ ןייק טינ טניפעג טרָאװ ןיימ תֹמחַמ ,ןטייט ּוצ ךימ טכוז
 טּוט ריא ןּוא ,רעטָאפ ןיימ ייּב ןעועג ּבָאה ךיא סָאװ ,סָאד דער ךיא *
 .רעטָאפ רעיא ןּופ טרעהעג טָאה ריא סָאװ ,סָאד ךיוא

 רעודנּוא זיא םהָרבַא :טגָאזעג םיא ּוצ ןּוא ,טרעפטנעעג ןּבָאה יז ןּוא *
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 טלָאװ ,רעדניק סמהָרבַא ןעוװעג טלָאװ ריא ןעװ :ייז ּוצ ַעּוׁשְי טגָאז .רעטָאפ
 ,ןטייט ּוצ טציא ךימ טכּוז ריא רעּבָא * .ןעמהָרבַא ןּופ םיִׂשֹעַמ יד ןָאטעג ריא
 ןופ טרעהעג ּבָאה ךיא ןכלעוו ,תמָא םעד טגָאזעג ךייא טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ַא
 .רעטָאּפ רעייא ןּופ םיִׂשעַמ יד טּוט ריא * .ןָאטעג טינ םהָרבַא טָאה סָאד ;טָאג
 רימ ;תו ךרוד ןרָאװעג ןריוּבעג טינ ןענעז רימ :טגָאזעג םיא ּוצ יז ןּבָאה
 ןעוועג טלָאװ טָאג ןעוו :טגָאזעג יז ּוצ ַעּוׁשִי טָאה** .טָאג ,רעטָאפ ןייא ןּבָאה
 ןעמוקעגסױרַא ןיּב ךיא טירָאװ ,טַאהעג ביל ךימ ריא טלָאװ ,רעטָאפ רעייא
 ,ןעמוקעג ךיא ןיּב ןײלַא רימ ןּופ טינ םירָאװ ;טָאג ןּופ ןעמוקעג ןיִּב ןּוא
 ?ןושָל ןיימ ןייטשרַאפ טינ ריא טּוט סָאװרַאפ * .טקישעג ךימ טָאה רע טרעיינ
 רעיא ןּופ טנעז ריא* .טרָאװ ןיימ ןרעה טינ טנָאק ריא לייוו רַאפרעד
 ןוצָר רעיא זיא סָאד- רעטָאפ רעייא ןּופ תוואַּת יד ןּוא ,ןטֵׂש םעד ,רעטָאפ
 ןיא ןענַאטשעג טינ זיא ןּוא ,ןָא ּבײהנָא ןּופ ַחֵצֹור ַא ןעװעג זיא רע .ןָאט ּוצ
 ַא טדער רע תֹעַׂשּב .תמֶא ןייק ָאטינ םיא ןיא זיא סע תֹמחַמ ,תֹמָא םעד
 רעד ןּוא ,ןרקַש ַא יא רע םירָאװ ,עבָט רענעגייא ןייז טול רע טדער ,ןגיל
 .טינ רימ ריא טּבױלג ,תמָא םעד גָאז ךיא לייוו רעּבָא* .רֹקָש ןּופ רעטָאפ

 ,זרמָא גָאז ךיא ּבױא ?דניז ַא ןיא ןקידלּושַאּב ךימ טּוט ךייא ןּופ רעו *
 יד ןרעה טּוט ,טָאג ןּופ ויא סָאװ ,רעד* !?טינ רימ ריא טּבױלג סָאװרַאפ
 .טָאג ןּופ טינ טנעז ריא תֶמחַמ ,טינ יז ריא טרעה רעּבירעד ;טָאג ןּופ דייר

 טימ טינ רימ ןגָאז יצ :טגָאועג םיא ּוצ ןּוא ,טרעפטנעעג ןדִיי יד ןּבָאה =
 טָאה ַעּוׁשִי ןּוא * ?טסיײיג ןוייּב ַא טסָאה ןּוא ,ינֹורמֹוׂש ַא טסיּב ּוד זַא ,טכער
 ןיימ דובָּכ ּפָא ּביג ךיא טרעיינ ,טסייג ןוייּב ןייק טינ ּבָאה ךיא :טרעפטנעעג
 ;דובָּכ םענעגייא ןיימ טינ ךּוז ךיא רעּבָא* .הִזַבמ ךימ טנעז ריא ןּוא ,רעטָאפ
 ךיא ,רָאװרַאפ ,רָאװרַאפ * .ןטּפשִמ ןּוא ןכּוז םיא טּוט סָאװ ,רענייא ןַארַאפ
 ןייק ןעו טינ לָאמנײק רע טעװ ,טרָאװ ןיימ ּפָא טיה רענייא בוא ,ךייא גָאז
 ַא טסָאה ּוד ןַא ,רימ ןסייוו טציא :טגָאזעג םיא ּוצ ןדִיי יד ןּבָאה* .טיוט
 בוא :טסגָאז ּוד ןּוא ;םיאיִבנ יד ןּוא ,ןּברָאטשעג ויא םהָרבַא .טסייג ןוייּב
 .טױט ןּופ ןכװרַאפ טינ לָאמניק רע טעװ ,טרָאװ ןיימ ּפָא טיה רענייא
 םיאיִבנ יד ןּוא ?ןּברָאטשעג זיא סָאװ ,ּוניבָא םהָרבַא ןּופ רעסערג ּוטסיּב *
 טָאה ַעּוׁשִי ןוא* ?ןילַא ךיד ּוטסכַאמ ןעמעװ רַאפ ;ןּברָאטשעג ןענעז
 ;טינרָאג דובָּכ ןיימ ויא ,דובָּכ ּפָא ןײלַא רימ ּביג ךיא בוא :טרעפטנעעג
 זַא ,טנָאז ריא ןעמעװ ןופ ,דובָּכ ּפָא רימ טיג סָאװ ,רעטָאפ ןיימ זיא סע
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 ןעק ךיא רעּבָא ;טנעקעג טינ םיא טָאה ריא ןּוא* .טָאג רעיא זיא רע
 ַא ןיז ךיא טלָאװ ,טינ םיא ןעק ךיא :ןגָאז טלָאװ ךיא ּביוא ןּוא .םיא
 רעייא * .טרָאװ ןייז ּפָא טיה ןּוא ,םיא ןעק ךיא רעּבָא ;ךייא ּוצ ךיילג רענגיל
 םיא טָאה רע ןּוא ;גָאט ןיימ ןעז ּוצ טיירפעג ךיז טָאה םהָרבַא רעטָאפ

 :םיא ּוצ טגָאועג רעּבירעד ןּבָאה ןדִיי יד" .ןעוועג ַחֵמַׂשִמ ךיז ןּוא ,ןעזעג

 ?ןעמהָרבַא ןעועג טסָאה ּוד ןּוא ,רָאי קיצפופ ןייק טלַא טינ ךָאנ טסיּב ּוד
 רעדייא ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ ,רָאװרַאפ :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה ַעּוׁשִי ןּוא *
 ּוצ רענייטש ןּביוהעגפיוא רעּבירעד ןּבָאה ייז* .ךיא ןיּב ,ןעוועג זיא םהָרבַא

 ןעגנַאגעגסױרַא זיא ןּוא ,ןגרָאּברַאפ ךיז טָאה ַעּוׁשִי רעּבָא ;םיא ףיוא ןפרַאװ
 .שרֹקְמַה-תיֵּב םעד ןּופ

 סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןעועג רע טָאה ,ןעגנַאנעגַײּברַאפ זיא רע תעּב ןּוא ֹם

 םיא ןּבָאה םידימלַּת ענייז ןּוא" .ןָא טרּוּבעג ןייז ןּופ דנילּב ןעוועג זיא
 ענייז רעדָא ,שטנעמ רעקיזָאד רעד ,טקידניזעג טָאה רעװ ,יּבַר :טגערפעג

 :טרעפטנעעג ַעּושְי טָאה* ?דנילּב ןרָאװעג ןריוּבעג זיא רע סָאװ ,ןרעטלע
 ןּופ םיִׂשעַמ יד ידּכ טרעיינ ,ןרעטלע ענייז טינ ןּוא ,טקידניזעג טָאה רע טינ
 ,םיא ןּופ םיִׂשעֵמ יד ןָאט ןוומ רימ* .ןרעװ טקעלּפטנַא םיא ןיא ןלָאז טָאג
 ןעו ,טכַאנ יד ןָא טמּוק עס ;גָאט ויא סע ןִמוילָּכ ,טקישעג ךימ טָאה סָאװ
 סָאד ךיא ןיּב ,טלעו רעד ןיא ןיּב ךיא ןַמז-לָּכ* .ןטעּברַא טינ ןָאק רענייק

 ןגיּפשעגסױא רע טָאה ,טגָאועג סָאד טָאה רע תעּב" .טלעוו רעד ןּופ טכיל

 םיא טָאה ןּוא ,ץכעַײּפש םעד ןּופ םייל ַא טכַאמעג ןּוא ,דרע רעד ףיוא

 ןיא ךיד שַאװ ,ייג :טגָאזעג םיא ּוצ ןּוא" ,םייל םעד טימ ןגיוא יד טרימשַאּב
 ,ןעגנַאגעג רעּבירעד זיא רע .רעטקישעג :שטַײט זיא סָאװ ,ַחֹוליִש ךייט םעד
 ןּוא ,םינָכש יד* .קידװעעז ןעמוקעגקירוצ ןיא ןּוא ,ןשַאװעג ךיז טָאה ןּוא
 ןּבָאה ,רעלטעּב ַא ןעװעג ויא רע תעֹּב ,ןעזעג רעירפ םיא ןּבָאה סָאװ ,יד
 ערעדנַא" ?טלטעּבעג טָאה ןּוא ןסעזעג זיא סָאװ ,רעד טינ סָאד יא :טגָאועג
 רע רָאנ ,ןיינ :טגָאזעג ןּבָאה רעדיװ ערעדנַא ;סע זיא רע :טגָאזעג ןּבָאה
 ּוצ יז ןּבָאהי .סע ןיּב ךיא :טגָאועג טָאה רע ןּוא .םיא ּוצ ךעלנע זיא
 טָאה רע ןּוא ?ןרָאװעג טנפעעג ןגיוא ענייד ןענעז יװַאװ :טגָאזעג םיא
 ,םייל ַא טכַאמעג טָאה ,ַעּוׁשִי ןפורעג טרעװ סָאװ ,שטנעמ רעד :טרעפטנעעג
 ,ַחֹוליִׁש םּוצ ייג :טגָאועג רימ ּוצ טָאה ןּוא ,ןגיוא עניימ טרימשַאּב טָאה ןּוא
 ּבָאה ךיא ןּוא ,ןשַאװעג ךימ ּבָאה ןּוא ןעגנַאגעג ןיּב ךיא ןּוא ;ךיד שַאװ ןּוא
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 טָאה ?רע ןיא ּואוו :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה ייז ןּוא * .היָאר ןיימ ןגירקעג
 .טינ סייװ ךיא :טגָאזעג רע

 ןעוועג רעירפ זיא סָאװ ,טעד םישּורּפ יד ּוצ טכַארּבעג ןּבָאה יז ןּוא
 טכַאמעג טָאה ַעּוׁשִי ןעוו ,גָאט םענעי ןיא תֹּבַש ןעוועג זיא סע ןּוא * ,דנילּב
 רעדיוװ םיא ןּבָאה םבישּווּפ יד ןּוא* .ןגיוא ענייז טנפעעג ןּוא ,םייל סָאד
 :טגָאזעג יז ּוצ טָאה רע ןּוא .היִאר ןייז ןגירקעג טָאה רע ױזַאיװ ,טגערפעג
 ןּוא ,ןשַאװעג ךימ ּבָאה ךיא ןּוא ,ןגיוא ייד ףיוא םייל טגײלעגפױרַא טָאה רע
 שטנעמ רעקיזָאד רעד :טגָאזעג ןּבָאה םישּורּפ יד ןּופ עכעלטע ןּוא!* .עז ךיא
 :טגָאזעג ןּבָאה ערעדנַא רָאנ .תֹּבַש ּפָא טינ טיה רע תֹמחַמ ,טָאג ןּופ טינ זיא
 ןוא ?רעדנואו עכלעזַא ןָאט ,רעקידניז ַא יא סָאװ ,שטנעמ ַא ןָאק יוזַאיװ
 טגָאזעג לָאמַאכָאנ ןּבָאה ייז ןּוא * .תועד-יקוליח ייז ןשיוצ ןעװעג ןענעז עס
 ענייד טנפעעג ריד טָאה רע תֹמחַמ ,םיא ןגעוונופ וטסגָאז סָאװ :ןדנילּב םּוצ
 .איבָנ ַא ןיא רע :טגָאזעג רע טָאה ?ןגיוא

 ,דנילּב ןעוועג זיא רע זַא ,ןּביױלג טלָאװעג טינ ןּבָאה ןדִיי יד רעּבָא *

 ,םעד ןּופ ןרעטלע יד ןפּורעג ןּבָאה ייז זיּב ,היִאר ןייז ןגירקעג טָאה ןּוא
 רעיא סָאד ויא :טגערפעג ייז ןּבָאה ןּוא * ,היִאר ןייז ןגירקעג טָאה סָאװ
 טּוט יװַאיװ ?דנילּב ןרָאװעג ןריוּבעג זיא רע זַא ,טגָאז ריא ןעמעוו ןּופ ,ןּוז
 סָאד וַא ,ןסייוו רימ :טרעפטנעעג ןּבָאה ןרעטלע ענייז ןּוא" ?ןעז טציא רע
 רע יװַאיװ רָאנ* ;דנילּב ןרָאװעג ןריוּבעג ויא רע וַא ןּוא ,ןּוז רעודנּוא זיא
 ,ןגיוא יד טנפעעג םיא טָאװ עס רעװ רעדָא ;טינ רימ ןסייוו ,ןעז רעטציא טּוט
 רַאפ ןדער רע לָאז ,תעַד"רַּב ַא ןיוש זיא רע ;םיא טגערפ .טינ רימ ןסייוו
 תצרֹומ ןּבָאה יז תֹמחַמ ,טגָאועג ןרעטלע ענייז ןּבָאה סָאד .ןײלַא ךיז
 זַא ,טכַאמעגּפָא טַאהעג ןיש ןּבָאה ןדִיי יד םירָאװ ,ןדִיי יד רַאפ טַאהעג
 ןסילשסיוא םיא ןעמ לָאז ,ַיִשָמ םעד רַאפ ןענעקרענָא םיא טעװ רעצימע ּביוא
 ,תְעַד-רַּב ַא יא רע :טגָאועג ןרעטלע ענייז ןּבָאה רעּבירעד** .להק ןּופ
 ,םיא טגערפ

 ןעװעג זיא סָאװ ,ןשטנעמ םעד לָאמ טייווצ ַא ןפורעג ןּבָאה ייז ןּוא!
 רעד זַא ,ןסייוו רימ ;טָאג ּוצ דובָּכ ּפָא ביג :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה ןּוא ,דנילּב
 ַא יא רע יצ :טרעפטנעעג רע טָאה* .רעקידניז ַא זיא שטנעמ רעקיזָאד
 ,דנלּב ןעװעג ןיּב ךיא וַא ,ךיא סייװ ךַאז ןייא ;טינ ךיא סייוו ,רעקידניז
 ריד רע טָאה סָאװ :טגָאזעג םיא ּוצ רעּבירעד יז ןּבָאה** .ךיא עז טציא ןּוא
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 :טרעפטנעעג יײז רע טָאה" ?ןגױא ענייד טנפעעג רע טָאה יװַאיװ ?ןָאטעג

 סָאװ ּוצ ;ןרעה טלָאװעג טינ טָאה ריא ןּוא ,טגָאזעג ןיוש ךייא סע ּבָאה ךיא
 ?םידימלַּת ענייז ןרעװ ךיוא ריא טליװ יצ ?ןרעה לָאמַאכָאנ סָאד ריא טליו

 רעּבָא רימ ;דימלַּת ןייז טסיּב ּוד :טגָאזעג ןּוא ,טלדיזעג םיא ןּבָאה ייז ןּוא *

 רָאנ ;ןהשֹמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג זַא ,ןסייו רימ** .םידימלַּת סהשֹמ ןענעז
 ןוא" .ויא רע ןענַאװופ טינ רימ ןסייוו ,ןשטנעמ ןקיזָאד םעד ְךייַש סָאװ

 טסייו ריא סָאװ ,שודיִח סָאד ויא םעד ןיא :טרעפטנעעג טָאה שטנעמ רעד
 רימ* .ןגוא ענימ טנפעעג רע טָאה רימ ןּוא ,ויא רע ןענַאװנופ טינ

 ַא ןיא רענייא ּבױא טרעיינ ;עקידניז ןייק ןרעה טינ טּוט טָאג ןַא ,ןסייוו
 טלעװ יד טניו* .רע טרעה ןקיזָאד םעד ,ןוצָר ןייז טּוט ןּוא ,םִיַמש-ארָי

 יד טנפעעג ןּבָאה לָאז רעצימע ןַא ,ןרָאװעג טרעהעג טינ ךָאנ ןיא ,טייטש

 רעקיזָאד רעד ןעוו* .דנילּב ןרָאװעג ןריוּבעג זיא סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןּופ ןגיוא
 ןּבָאה יז ןּוא* .ןָאט טנָאקעג טינרָאג רע טלָאװ ,טָאג ןּופ ןעוועג טינ טלָאװ

 ןיא ןרָאװעג ןריוּבעג ןצנַאגניא טסיּב ּוד :טגָאזעג םיא ּוצ ןּוא ,טרעפטנעעג
 .ןפרָאװעגסױרַא םיא ןּבָאה ייז ןּוא ?ןענרעל ּוטסּוט ודנּוא ןּוא ,דניז

 רע ןּוא ;ןפרָאװעגסױרַא םיא ןּבָאה יז זַא ,טרעהעג טָאה ַעּוׁשִי ןּוא

 רע טָאה"* !?םֶדָאְוַּב םעד ןיא ּוטסּבױלג :טגָאזעג ןּוא ,ןענופעג םיא טָאה
 ןּביולג ןענעק לָאז ךיא וַא ,רַאה ,רע זיא רעװ ןּוא :טגָאזעג ןּוא ,טרעפטנעעג
 זיא סָאד ןּוא ,ןעזעג םיא טסָאה ּוד :טגָאועג םיא ּוצ ַעּוׁשִי טָאה* .םיא ןיא
 ןוא ;ּבױלג ךיא ,רַאה :טגָאועג רע טָאה** .ריד טימ ןדער טּוט סָאװ ,רע

 טּפשִמ ןגעוונופ :טגָאזעג טָאה ַעּוׁשִי ןּוא* .םיא רַאפ טקּוּבעג ךיז טָאה רע
 ,טינ ןעעז סָאװ ,יד ידּכ ,ןײרַא טלעװ רעקיזָאד רעד ןיא ןעמּוקעג ךיא ןיּב
 עכעלטע ןּוא * .דנילּב ןרעוו ןלָאז ,ןעעז סָאװ ,יד ידּכ ןּוא ,ןעז ןענעק ןלָאז
 יז ןּוא ,טרעהעג סָאד ןּבָאה ,םיא טימ ןעוװעג ןענעז סָאװ ,םישּורּפ יד ןּופ
 :טגָאזעג ייז ּוצ ַעּוׁשִי טָאה** ?דנילּב ךיוא רימ ןענעז :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה
 טציא רעּבָא ;דניז ןייק טַאהעג טינ ריא טלָאװ ,דנילּב ןעוועג טלָאװ ריא ןעוו
 .דניז רעיא טּביײלּב רַאפרעד ;ןעעז רימ :ריא טגָאז

 רעד ךרּוד ןײרַא טינ טייג סָאװ ,רעד ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ ,רָאװרַאפ פ
 ןרעדנַא ןַא ףיוא ןירַא טרעטעלק טרעיינ ,טפעהעגּפָאש םעד ןיא ריט

 ךרוד ןײרַא טייג סָאװ ,רעד רעּבָא" .ןלוג ַא ןּוא בֹנַג ַא זיא רענעי ,ןפֹוא
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 רעד ןענעפע טּוט םיא רַאפ* .ףָאש יד ןּופ ךעטסַאּפ רעד ויא ,ריט רעד

 ףָאש ענעגייא ענייז טפור רע ןּוא ,לֹוק ןייז ןרעה ףָאש יד ןּוא ,רעטיה-ריט
 עלַא ןוָאלעגסױרַא טָאה רע ןַא ןּוא* .סױרַא ייז טריפ ןּוא ,ןעמָאנ םייּב

 ,ךָאנ םיא ןעיג ףָאש יד ןּוא ,ייז רַאפ סיורָאפ רע טייג ,ענעגייא ענייז

 טרעיינ ,ןײגכָאנ טינ יז ןלעװ ןדמערפ ַא ןּוא* .לֹוק ןייז ןענעק ייז לייוו
 סָאד" .עדמערפ ןּופ לֹוק סָאד טינ ןענעק ייז לייוו ,ןענירטנַא םיא ןּופ ןלעו

 ,ןענַאטשרַאפ טינ ןּבָאה יז רעּבָא ,ייז וצ טדערעג ַעּוׁשִי טָאה לשֶמ עקיזָאד
 .טגָאזעג יז ּוצ טָאה רע סָאװ

 ,רָאװרַאפ ,רָאװרַאפ :טגָאזעג יז ּוצ לָאמַאכָאנ רעּבירעד טָאה ַעּושְיְז
 ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,עלַא* .ףָאש יד ןּופ ריט יד ןיּב ךיא ,ךייא גָאז ךיא

 טינ יז ּוצ ךיז ןּבָאה ףָאש יד רעּבָא ;םביִנָלוַג ןּוא םיבָנַנ ןענעז ,רימ רַאפ
 טעװ ,ןײגנַײרַא רימ ךרד טוט רעצימע ּביוא ;ריט יד ןיּב ךיא"* .טרעהעגּוצ

 .גנורעטיפ ןעניפעג ןּוא ,ןײגסױרַא ןּוא ןײגנַײרַא טעװ ןּוא ,ןרעװ לוציִנ רע
 .ןעגנערּבמּוא ןּוא ,ןענעגרַה ןּוא ,ןענעבנג לָאז רע ידּכ ,רָאנ טמּוק בֹנַג רעד *

 ךיא': .עפָשּב ןּבָאה סע ןּוא ,ןּבעל ןּבָאה ןלָאז ייז ידּכ ,ןעמוקעג ןיּב ךיא

 רַאפ ןּבעל ןייז ביִרקַמ ויא ךעטסַאּפ רעטּוג רעד .ךעטסַאּפ רעטּוג רעד ןיּב
 ןּוא ,ךעטסַאּפ ןייק טינ ויא סָאװ ,רענעגנודעג ַא זיא סָאװ ,רעד !* .ףָאש יד

 טזָאל רע ןּוא ,ףלָאװ םעד ןעמּוק טעז ,טינ ןרעהעג ףָאש יד ןעמעוו ּוצ
 .יז טּבַײרטעצ ןּוא ,ייז טּפַאכ ףלָאװ רעד ןּוא ;טפױלטנַא ןּוא ףָאש יד רעּביא
 יד רַאפ טינ טהְגאַד ןּוא ,רענעגנודעג ַא יא רע תרמחַמ ,טפולטנַא רע =
 ןוא ,ענעגייא עניימ ןעק ךיא ןּוא ;ךעטסַאּפ רעטּוג רעד ןיּב ךיא * .ףָאש
 ןּוא ,ןענעק ךימ טּוט רעטָאפ רעד יװ טקנּוּפ* ,ךימ ןענעק ענעגייא עניימ

 ןּוא* .ףָאש יד רַאפ ןּבעל ןיימ בירקמ ןיּב ךיא ןּוא ;רעטָאפ םעד ןעק ךיא

 ;טפעהעג ןקיזָאד םעיד ןּופ טינ ןענעז סָאװ ,ףָאש ערעדנַא ךָאנ ּבָאה ךיא

 ןרעװ טעװ עס ןּוא ;לֹוק ןיימ ןרעה ןלעװ ייז ןּוא ,ןעגנערּב ךיא זּומ ייז ךיוא
 ביל ךימ רעטָאפ רעד טּוט רעּבירעד " .ךעטסַאּפ ןייא ןּוא ,עדַאטס ןייא
 .לָאמַאכָאנ ןעמענ סע לָאז ךיא ידּכ ,ןּבעל ןיימ בירקַמ ןיּב ךיא תמחַמ ,ןּבָאה

 .ןײלַא ביִרקַמ סע ןיּב ךיא טרעיינ ,ןעמענּוצ טינ רימ ייּב סע טּוט רענייק *
 לָאמַארעדיװ סע טכַאמ ּבָאה ךיא ןּוא ,ןגײלּוצרעדינַא סע טכַאמ ּבָאה ךיא

 .רעטָאפ ןיימ ןּופ ןעוועג לּבקמ ךיא ּבָאה טָאּבעג עקיזָאד סָאד .ןעמענ ּוצ
 ןדיי יד ןשיװצ תועדיקוליח ןּביױהעגפיוא רעדיוװ ךיז ןּבָאה עס ןּוא ?
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 ןוייּב ַא טָאה רע :טגָאזעג ןּבָאה ייז ןּופ ךַס ַא ןּוא*" .דייר עקיזָאד יד רעּביא
 :טגָאועג ןּבָאה ערעדנַא** ?םיא ריא טרעה סָאװרַאפ ;עגּושמ זיא ןּוא ,טסייג

 רעוייּב ַא ןָאק ;טסײג ןוייּב ַא טָאה סָאװ ,םענייא ןּופ דיר יד טינ ןענעז סָאד
 ?עדנילּב ןּופ ןגיוא יד ןענעפע טסייג

 ;רעטניװ ןעוועג זיא סע ןּוא ** .םִיַלָׁשּורי ןיא הֹּכּונַח ןעוועג זיא סע ןּוא ?
 יד ןּוא?* .שילָאּפ סהָמלש ןיא ,ׁשדֹקְמַה-תיֵּב ןיא ןעגנַאגעגמּורַא זיא ַעּוׁשִי ןּוא
 ּוטסעװ גנַאליװ :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה ןּוא ,טלגנירעגמורַא םיא ןּבָאה ןדִיי
 .שוריִפּב זדנוא סע גָאז ,ַחיִׁשָמ רעד טסיּב ּוד ּביױא ?גנּונַאּפש ןיא ןטלַאה ודנּוא
 .טינ טּבױלג ריא ןּוא ,טגָאועג ךייא ּבָאה ךיא :טרעפטנעעג יז ַעּוׁשְי טָאה?*

 ,רימ ףיוא תֹודָע ןגָאז יז ,ןעמָאנ סרעטָאפ ןיימ ןיא ּוט ךיא סָאװ ,םיִׂשֹעַמ יד
 ףָאש עניימ"  .ףָאש עניימ ןּופ טינ טנעז ריא תמחַמ ,טינ טּבױלג ריא רעּבָא *

 יז ביג ךיא ןּוא** ,ךָאנ רימ ןעייג ייז ןּוא ,ייז ןעק ךיא ןּוא ,לֹוק ןיימ ןרעה
 יז טעװ רענייק ןּוא ,ןעמוקמוא טינ לָאמניק ןלעװ ייז ןּוא ,ןּבעל קיּבייא

 ,ןּבעגעג רימ ייז טָאה סָאװ ,רעטָאפ ןיימ* .טנַאה ןיימ ןּופ ןסַײרסױרַא טינ

 סרעטָאפ ןיימ ןּופ ןסַײרסױרַא טינ יז ןָאק רענייק ןּוא ,עלַא ןּופ רעסערג זיא
 .סנייא ןענעז רעטָאפ רעד ןּוא ךיא* .טנַאה

 ןוא * .ןענייטשרַאפ ּוצ םיא רענייטש ןּביױהעגפיוא רעדיװ ןּבָאה ןדִיי יד יי
 ןּופ ןויועג ךייא ךיא ּבָאה םיבֹוט-םיִׂשעַמ ְךַס ַא :טגָאזעג יז ּוצ טָאה ַעּוׁשי

 ןדִי יד ןּבָאה** ?ןענייטשרַאפ ךימ ריא טּוט יז ןּופ עכלעוו רַאפ ;רעטָאפ םעד

 טרעיינ ,טינ ךיד רימ ןענייטשרַאפ םיבֹוט-םיִׂשעַמ ןייק רַאפ :טרעפטנעעג םיא
 ךיד טסכַאמ ,שטנעמ ַא טסיּב סָאװ ,ּוד תֹמחַמ ןּוא ;גנורעטסעל ןגעוונופ

 רעייא ןיא ןּבירשעג טינ ןעד טייטש :טרעפטנעעג ייז ַעּוׁשִי טָאה** .טָאג רַאפ
 יז טָאה רע ּבױא ,ןַכּב* ?ארעטעג טנעז ריא :טגָאועג ּבָאה ךיא :הרֹוּת
 ,סָאד ןּוא) ןעמוקעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןעמעוװ ּוצ ,רעטעג ןפורעגנָא
 ןעמעוװ ,םיא ףיוא ריא טגָאז* ,(ןרעוו לטָּב טינ ןָאק ,ןּבירשעג טייטש סָאװ
 ּוד :ןירַא טלעװ רעד ןיא טקישעג ןּוא טקילײהעג טָאה רעטָאפ רעד
 בוא" ?םביִהלֲאְדִּב רעד ןיּב ךיא :טגָאזעג ּבָאה ךיא תֹמחַמ ,טסרעטסעל
 בא רָאנ** ;טינ רימ טּבױלג ָאט ,רעטָאפ ןיימ ןּופ םיִׂשעַמ יד טינ ּוט ךיא
 טלָאז ריא ידּכ ,םיִׂשעֵמ יד טּבױלג ,טינ רימ טּבױלג ריא םַגַה ,ייז ּוט ךיא
 םעד ןיא ךיא ןּוא ,רימ ןיא ויא רעטָאפ רעד ןַא ,ןייטשרַאפ ןּוא ןסיוו

 .6 ,בפ םילהת *
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 יא רע רָאנ ,ןּפַאכ ּוצ טכװעג לָאמַאכָאנ םיא ןּבָאה ייז ןּוא* .רעטָאפ
 .טנַאה רעייז ןּופ ןענורטנַא

 ,טרָא םעד ןיא ,ןררִיַה-רבֵע ןיא ןעגנַאגעגקעװַא רעדיוו זיא רע ןּוא

 .ןּבילּברַאפ ןטרָאד ויא רע ןּוא ,ןעועג לבֹוט ּבײהנָא ןיא טָאה ןָנָחֹוי ּואוו
 ןָאטעג טינ טָאה ןְנֶחֹוי :טגָאזעג ןּבָאה ןּוא ,ןעמּוקעג םיא ּוצ ןענעז ךַס ַא ןּוא ?
 ןקיזָאד םעד ןּופ טדערעג טָאה ןְנָחֹוי סָאװ ,גנידצלַא רעּבָא ,ןכייצ םּוש ןייק

 .טּבױלגעג טרָאד םיא ןיא ןּבָאה ְךֵס ַא ןּוא * .תמָא ןעוועג זיא ,ןשטנעמ
 ןופ ,יִניִה-תיֵּב ןּופ רֶזָעלֶא ,קנַארק ןעוועג ןיא שטנעמ ַא רענייא ןּוא ָאְפִּמ

 זיא ןעוועג ןוא? .אָּתרַמ רעטסעווש ריא ןּוא ןעמָירמ ןופ ףרָאד םעד פי
 טָאה ןוא ,לַײאּבלַאז טימ רַאה םעד טּבלַאועג טָאה סָאװ ,םִיֹרְמ סָאד

 ןעװעג זיא דדֶנֶעלֶא רעדּורּב סעמעװ ,רָאה עריא טימ סיפ ענייז טשיװעג

 :ןגָאז ּוצ יװַא ,םיא ּוצ טקישעג רעּבירעד ןּבָאה רעטסעוװש יד* .קנַארק
 טָאה ַעּוׁשִי ןעװ ןּוא* .קנַארק זיא ,ּביל טסָאה ּוד ןעמעװ ,רעד ,עז ,רַאה

 ,טיױט םּוצ טינ זיא טײהקנַארק עקיָאד יד :טגָאזעג רע טָאה ,טרעהעג סָאד

 טכעלרעהרַאפ םעדכרּוד לָאז םיִהֹלֵאיְזָּב רעד ידּכ ,טָאג ןּופ דובָּכ םּוצ טרעיינ
 .ןרעוו

 .ןרָזֲעלֶא ןוא רעטסעווש ריא ןּוא ןאָּתרַמ טַאהעג ּביל טָאה ַעּוׁשִי ןּוא ?
 ךָאנ ןּבילּברַאפ רע זיא ,קנַארק ויא רע זַא ,טרעהעג טָאה רע תעַשּב ןּוא *

 רע טָאה טשרע ךָאנרעד' .ןעװעג זיא רע ּואו ,טרָא םעד ןיא געט ייווצ
 יד םיא ּוצ ןגָאז* .הדּוהי ןייק ןייג רעדיוו רימָאל :םידימלַּת יד ּוצ טגָאזעג

 ּוד ןּוא ,ןענייטשרַאפ ּוצ טכוזעג ךיד ןרִיי יד ןּבָאה טשרע טָא ,יּבַר :םידימלַּת
 ףלעווצ גָאט רעד טינ טָאה יצ :טרעפטנעעג עּוׁשי טָאה' ?ןיהַא רעדיוו טסייג

 טכיל סָאד טעו רע תמחַמ ,טינ רע טלכיורטש ,גָאטייּב טייג רענייא ּביוא ?הֹעָש

 ,רע טלכיורטש ,טכַאנייּב טייג רענייא ּבױא רָאנ!י .טלעװ רעקיזָאד רעד ןופ

 םעדכָאנ ןּוא ,טדערעג רע טָאה יװַא!: .םיא ןיא טינ זיא טכיל סָאד תמחַמ
 רעּבָא ;ןפָאלשעגנַײא ןיא רֶזָעֹלֶא טניירפ רעודנּוא :טגָאזעג ייז ּוצ רע טָאה
 ּוצ םידימלַּת יד ןּבָאה * .ףָאלש ןּופ ןקעוופיוא םיא לָאז ךיא ידּכ ,ייג ךיא
 ןּוא + .ןרעװ טנוזעג רע טעװ ,ןפָאלשעגנַײא זיא רע ּביױא ,רַאה :טגָאזעג םיא
 ןופ טדער רע זַא ,טניימעג ןּבָאה יז רעּבָא ,טיוט ןייז ןּופ טדערעג טָאה ַעּוׁשִי
 רֶוֲעלֶא :טגָאזעג שוריִפג יז ַעּוׁשִי טָאה טלָאמעד:* .ףָאלש ןיא ךיז ןעּורּפָא
 ןטרָאד ןיּב ךיא סָאװ ,ןגעװטרעַײא ןּופ ךימ יירפ ךיא ןוא * ;ןּברָאטשעג זיא
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 טלָאמעד ** .םיא ּוצ ןייג רימָאל רעּבָא ;ןּבױלג טלָאו ריא ידּכ ,ןעוועג טינ

 ענייז ּוצ טגָאזעג ,גניליוצ רעד :ןפּורעג טָאה ןעמ ןעמעוװ ,תצָמֹוּת טָאה

 .םיא טימ ןּברַאטש ןלָאז רימ ידּכ ,ןייג ךיוא רימָאל ;םידימלַּת-םירַבֲח
 ןעוועג ןיוש זיא רע זַא ,ןענופעג רע טָאה ,ןעמּוקעג זיא ַעּוׁשִי זַא ןּוא !ז

 םּורַא ,םִיַלָשּורי ןּופ טנעָאנ ןעוועג זיא יִניֵה-תיֵּב ןּוא .געט ריפ רבֵק ןיא
 ןוא ןאָּתֹרַמ ּוצ ןעמוקעג ןענעז ןדִיי ְךַס ַא ןּוא* .טייוו סעידַאטס ןצפופ

 אָּתרַמ תעּב ןּוא* .רעדּורּב רעייז ןגעוונּופ ןייז -?בָא-םָחַנמ ייז ,ןעמִירִמ
 םִירִמ רעּבָא ;ןעגנַאגעגנגעקטנַא םיא יז זיא ,ןָא טמוק ַעּוׁשִי זַא ,טרעהעג טָאה

 ןעו ,רַאה :ןַעּוׁשִי וצ טגָאזעג טָאה אָּתרַמ ןּוא*: .זיוה ןיא ןציז ןּבילּבעג זיא
 וליפַא ןּוא = .ןּברָאטשעג טינ רעדּורּב ןיימ טלָאװ ,ןעוועג ָאד טסטלָאװ ּוד

 .ןּבעג טָאג ריד טעװ ,טָאג ייּב ןטעּב טסעװ ּוד רָאנ סָאװ זַא ,ךיא סייוו טציא
 םיא ּוצ טגָאז* .ןייטשפיוא קירּוצ טעװ רעדּורּב ןייד :ריא ּוצ ַעּוׁשִי טנָאז*
 םעד ןיא םיִתָמַה-תִיחּת ייּב ןייטשפיוא רעדיװ טעװ רע זַא ,סייוו ךיא :אָּתרַמ
 ןּוא ,גנואייטשפיוא יד ןיּב ךיא :טנָאזעג ריא ּוצ ַעּוׁשִי טָאה"* .גָאט ןטצעל

 .ןּבעל טעװ ,טּברַאטש רע םַגַה ,רימ ןיא טּבױלג סָאװ ,רעד .ןּבעל סָאד

 .ןּברַאטש טינ לָאמניק טעװ ,רימ ןיא ןּבױלג ןּוא ןּבעל טּוט עס רעװ ןּוא *
 טסיּב ּוד זַא ,ּביױלג ךיא ;רַאה ,ָאי :םיא ּוצ יז טגָאז= ?סָאד ּוטסּביױלג יצ

 .ןירַא טלעוו רעד ןיא ןעמּוק ףרַאד סָאװ ,רעד ,םיִהֹלֲאְזִּב רעד ,ַחיִׁשָמ רעד
 ןפורעג טָאה ןוא ןעגנַאנעג יז ויא ,טגָאועג סָאד טָאה ױז ןַא ןוא*

 יִּבְר רעד :טגָאזעג טייהרעליטש ריא ּוצ טָאה ןּוא ,רעטסעוװש ריא ןעמִירִמ
 יז טָאה ,טרעהעג סָאד טָאה ױ יװ ןּוא" .ןפּור ךיד טּוט ןּוא ,ָאד זיא

 טינ ךָאנ זיא ַעּוׁשִי ןוא" .ןעגנַאגעג םיא ּוצ זיא ןּוא ,ןּביוהעגפיוא ךיג ךיז
 ,טרָא םעד ןיא ןעוועג ךָאנ זיא טרעיינ ,ןירַא ףרָאד ןיא ןעמוקעג טַאהעג
 ריא טימ ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןדִיי יד ןּוא* .טנגעגַאּב םיא טָאה אָּתרַמ ּואוו
 טָאה םִירְמ זַא ןעזעג ןּבָאה ,ןעוועג לבָא-םָחַנמ יז ןּבָאה ןּוא ,זיױה םעד ןיא
 ,ןעגנַאגעגכָאנ ריא ייז ןענעז ,ןעגנַאגעגסױרַא ויא ןּוא ןּביױהעגפיוא ךיג ךיז
 ןּוא* .ןענייוו ּוצ ןטרָאד ידּכ ,רבק םּוצ טייג יז זַא ,טניימעג ןּבָאה ייז לייוו
 זיא ,ןעזעג םיא טָאה ןּוא ,ןעוועג זיא ַעּוׁשִי ּואו ןעמּוקעגנָא זיא םִירְמ תעּב
 ּוד ּבױא ,רַאה :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,סיפ ענייז ּוצ ןלַאפעגרעדינַא יז
 ַעּוׁשִי תעּב ןּוא* .ןּברָאטשעג טינ רעדּורּב ןיימ טלָאװ ,ןעוועג ָאד טסטלָאװ

 ןּבָאה ,ןעמוקעג ריא טימ ןענעז סָאװ ,ןדִיי יד ןּוא ,ןענייוו ןעועג יז טָאה
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 ךיז טָאה ןּוא ,טסייג ןייז ןיא טצפיועגּפָא רע טָאה ,ןענייוו ןָאטעג ךיוא
 :םיא ּוצ ייז ןגָאז ?טגיילעג םיא ריא טָאה ּואוו :טגָאזעג ןּוא** ,ןעוועג רעַצמ

 רעּבירעד ןּבָאה ןדִיי יד"* .טנייװעג טָאה ַעּוׁשִי ןּוא* .עז ןּוא םּוק ,רַאה
 ןּבָאה יז ןּופ לײט רעּבָא" !טַאהעג ביל םיא טָאה רע יװ טעז :טגָאזעג
 טינ ,ןדנילּב םעד ןּופ ןגױא יד טנפעעג טָאה סָאװ ,רע טלָאװ :טגָאזעג

 ?ןּברַאטש טינ לָאז רע ךיוא ןַא ,ןכַאמ טנָאקעג
 ןעמוקעג זיא ןּוא ,ךיז ןיא טצפיזעגּפָא לָאמַא רעדיוװ טָאה ַעּוׁשִי ןּוא *

 .ריא ףיוא ןגעלעג זיא ןייטש ַא ןּוא ,לַײה ַא ןעוװעג זיא סע ןּוא ;רבק םּוצ
 יד ,אָּתֹרַמ םיא ּוצ טגָאז .ןייטש םעד קעװַא טמענ :טגָאזעג טָאה ַעּוׁשִי ןּוא

 ,ַחיֵר ַא םיא ןּופ ןיש ךיז טריּפש סע ,רַאה :ןָניִמירַּב םעד ןּופ רעטסעווש
 ךיא ּבָאה :ַעּושִי ריא ּוצ טגָאו? .געט ריפ טױט ןיש ויא רע םירָאװ
 ?טָאג ןּופ דובָּכ םעד ןעז ּוטסעװ ,ןּבױלג טסעװ ּוד ּבױא זַא ,טגָאזעג טינ ריד

 ענייז ןּביוהעגפיוא טָאה ַעּוׁשִי ןּוא .ןייטש םעד ןעמונעגקעװַא ןּבָאה ייז ןּוא
 ךימ טסָאה ּוד סָאװ ,ריז קנַאד ךיא ,רעטָאפ :טגָאועג טָאה ןּוא ,ןגיוא
 ןגעוונופ ךָאד ;ןרעה דימָּת ךימ טסוט ּויד זַא ,טסּואװעג ּבָאה ךיא* .טרעהעג

 ןלָאז יז ידּכ ,טגָאועג סָאד ךיא ּבָאה ,םֹורֵא טייטש סָאװ ,קלָאפ םעד
 טָאה ,טגָאועג סָאד טָאה רע זַא ןּוא* .טקישעג ךימ טסָאה ּוד זַא ,ןּביױלג

 יא רעטיוט רעד ןּוא* .סױרַא םּוק ,רֶזָעלֶא :לֹק ךיוה ַא טימ ןפּורעג רע

 םינָּפ ןייז ןּוא ,םיכיֵרכַּת טימ סיפ ןּוא טנעה טלקיװעגמּורַא ,ןעמוקעגסױרַא
 טדניּב :טנָאזעג יז ּוצ טָאה ַעּוׁשִי ןּוא .לכיט ַא טימ ןדנוּברַאפ ןעוועג זיא
 .ןייג םיא טזָאל ןּוא ,ףיוא םיא

 ןּבָאה ןּוא ןעמָירִמ ּוצ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,ןדִיי יד ןּופ ְךַס ַא ןּוא*
 עכעלטע רעּבָא* .םיא ןיא טּביױלגעג ןּבָאה ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ ןעזעג
 ,טלייצרעד ייז ןּבָאה ןּוא ,שבישּורּפ יד ּוצ ןעגנַאנעגקעװַא ןענעז יז ןּופ

 רעּבירעד ןּבָאה םישּורּפ יד ןּוא םיִנַהֹּכ-ישָאר יד* .ןָאטעג טָאה ַעּוׁשִי סָאװ
 םירָאװ ?ןָאט רימ ןלָאז טָאװ :טגָאזעג ןּבָאה ןּוא ,ןירדָהנַס םעד טלמַאזרַאפ
 ,ןײלַא יװַא םיא ןזָאל רימ ּבױא * .םיִסָנ ְךַס ַא טּוט שטנעמ רעקיזָאד רעד
 ןעמענקעװַא ןּוא ןעמּוק ןלעװ רעמיור יד ןּוא ,םיא ןיא ןּבױלג עלַא ןלעוװ

 לודָגְךהֹּכ רעד ,אָפיֵק ,ייז ןופ רענייא רעּבָא* .קלָאפ ןּוא דנַאל רעזדנּוא
 ןוא* ,טינרָאג םֶרָחֹּב טסייו ריא :טגָאזעג יז ּוצ טָאה ,רָאי םענעי ןיא
 שטנעמ ןייא זַא ,רעכַײלג יא סע זַא ,ןענעכערַאּב טינ ךיוא טּוט ריא
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 .ןעמוקמוא לָאז קלָאפ עצנַאג סָאד רעדייא ,קלָאפ םעד רַאפ ןּברַאטש לָאז
 ןיא יא רע לייװ טרעיינ ,ןײלַא ךיז ןּופ טינ טגָאזעג רע טָאה סָאד ןּוא*

 ןּברַאטש טעװ ַעּוׁשִי זַא ,טגָאזעג תואיִבֹנ רע טָאה ,לודָג-ןהֹּכ ןעוועג רָאי םענעי

 רע ידּכ טרעיינ ,ןילַא קלָאפ םע-ד רַאפ רָאנ טינ ןּוא* ,קלָאפ םעד רַאפ
 ןּוא טַײזעצ ןענעז סָאװ ,טָאג ןּופ רעדניק יד םענייאניא ןעלמַאזפיונוצ לָאז

 םיא יװ ,ןטלַאהעג תוצַע ךיז יז ןּבָאה ןָא גָאט םענעי ןּופ ןּוא* .טַײרּפשעצ

 .ןטייט ּוצ
 ,ןדיי יד ןשיװצ ןפָא ןעגנַאנעגמּורַא טינ רעמ רעּבירעד זיא ַעּושִי *

 ,רּבדִמ רעד ּוצ טנעֶָאנ טננעג ַא ןיא ןטרָאד ןּופ טרעקעגּפָא טָאה טרעיינ

 ןּבילּברַאפ רע ויא טרָאד ןּוא ;םִיַרפֶע ןסייהעג טָאה סָאװ ,טָאטש ַא ןיא
 בֹוט-םֹוי ןשידי םעד ןּופ טנעָאנ ןעװעג זיא סע ןּוא** .םידימלַּת יד טימ
 ןעוועג לגְר-הלֹוע חסַּפ ףיוא ןּבָאה דנַאל םעד רעּביא ןּופ ְךַס ַא ןּוא ,חסַּפ

 ןּוא ,ןַעּשַי טכװעג ןּבָאה ייז ןּוא* .ןקילײה ּוצ ךיז ידּכ ,םִיַלָשּורי ןייק
 "תיֵּב םעד ןיא ןענַאטשעג ןענעז יז תעּב ,ןרעדנַא םּוצ רענייא טגָאזעג ןּבָאה

 יד ןוא* ?בֹוט'םֹי ףױא ןעמּוק טינ טעװ רע ?ריא טנכער יװ :שדקְמַה

 בױא ןַא ,לעפַאּב ַא ןּבעגעגסױרַא ןּבָאה םישּורּפ יד ןּוא םבינַהּכישָאר
 ןלָאז יז ידּכ ןּבעג ןסיו ּוצ סע רע לָאז ,ויא רע ּואװ טסייוו רעצימע

 .ןּפַאכ ןענעק םיא
 ּואוו ,יִניֵה-תיֵּב ןיק ןעמוקעג ַעּוׁשִי ויא זדרַסַּפ רַאפ געט סקעז ןּוא ױי

 יז ןּוא" .ןעװעג םיִתָמ-הָיַחמ טָאה ַעּוׁשִי ןעמעװ ,ןעװעג זיא רֶזָעלֶא

 ןּוא ,טנידַאּב טָאה אָּתרַמ ןּוא ;הדּועס ַא טכַאמעג ןטרָאד םיא רַאפ ןּבָאה

 .שיט םייּב םיא טימ ןסעזעג ןענעז סָאװ ,יד ןּופ רענייא ןעוועג ויא רֶזָעלֶא
 ,דרַאנ ןרעטיול ןּופ לַײאּבלַאז ןרעייט רעייז טנּופ ַא ןעמונעג טָאה םִירִמ ןּוא ?
 עריא טימ סיפ ענייז טשיװעגּטָא ןּוא ,ןַעּוׁשִי ןּופ סיפ יד טּבלַאועג טָאה ןּוא
 .לַײאּבלַאז םעד ןופ ַחיִר םעד טימ לּופ ןרָאװעג זיא זיוה סָאד ןּוא ;רָאה
 םיא טָאה סָאװ ,םםידימלַּת ענייז ןּופ רענייא ,תֹוירק-שיִא הדּוהי רעּבָא*
 ןקיָאד םעד ןעמ טָאה סָאװרַאפ* :טגָאזעג טָאה ,ןרעפטנערעּביא טלָאועג
 ןּבעגעג סָאד ןּוא ,םירָניד טרעדנוה יירד רַאפ טפיוקרַאפ טינ לַײאּבלַאז
 טהָגאַדעג טָאה רע תמחַמ טינ ,טגָאזעג רע טָאה סָאד ןּוא* ?טײלעמערָא יד ּוצ
 רע יױויֹוזַא ןּוא ,בנַג ַא ןעװעג זיא רע לייװ טרעיינ ,טײלעמערָא יד רַאפ
 ןענירד טָאה ןעמ סָאװ ןעמענסױרַא רע טנעלפ ,לטייּב םעד טַאהעג טָאה
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 סע ױ לָאז ,ךַאמעג יז טזָאל :טגָאועג רעּבירעד טָאה ַעּוׁשְי" .טגײלעגנַײרַא
 טָאה טײלעמערָא יד םירָאװ* .הדרובק ןיימ ןּופ גָאט םעד רַאפ ןטלַאה
 .דימָּת טינ ריא טָאה ךימ רעּבָא ,ךיז טימ דיִמָּת ריא

 ;ןטרָאד ויא רע זַא ,טסואוורעד ךיז טָאה ןדִיי םלֹוע רעסיורג ַא ןּוא'

 ןעז ּוצ ידּכ ךיוא טרעיינ ,ןגעװ סַעּוׁשְי ןופ רָאנ טינ ,ןעמוקעג ןענעז יז ןּוא
 ןּבָאה םיִנֲהֹּכישָאר יד ןּוא:? .ןעוועג םיִתָמ-הִיַחמ טָאה רע ןעמעוו ,ןרֶזָעלֶא
 ןענעז ןדִיי ְךַס ַא תמזַמ!י ,ןטייט ּוצ ךיוא ןרְוָעלֶא וליפַא ,ןעוװועג ץעַימ ךיז

 .ןַעּוׁשִי ןיא טּביױלנעג ןּבָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגקעװַא ןגעװטענַײז ןּופ
 ,בֹוט-םֹי ףיױא ןעמוקעג ויא סָאװ ,קלָאפ ְךַס ַא תעּב ,ןגרָאמ ףיוא

 ןגייוצ ןעמּונעג ייז ןּבָאה * ,םִיַלָשּורי ןייק ןָא טמּוק ַעּוׁשִי זַא ,טרעהעג טָאה
 ןּוא ,ןייז םבינָּפ-לּבקמ םיא ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז ןּוא ,רעמײּבנעמלַאּפ ןּופ
 ךלֶמ ,טָאג ןּופ ןעמָאנ םעד ןיא אָּבַה ְךּורָּב !אָנ-עַׁשֹוה :ןגירשעגסיוא ןּבָאה
 םיא ףױא ךיז טָאה ןּוא ,לזײא גנוי ַא ןענופעג טָאה ַעּוׁשִי ןּוא:* !לאָרׂשִי

 :ןּבירשעג טייטש עס יװ ,טצעזעגפיורַא

 !ןֹויִצ ןּופ רעטכָאט ,ארֹומ ןייק טינ ּבָאה *
 ,טמוק ךֹלמ ןייד ,עו

 .אלזייא ןגנּוי ַא ףיוא קידנטייר |
 יװ םעדכָאנ רעּבָא ;ןענַאטשרַאפ טינ הֹליִחּתַכל סָאד ןּבָאה םידימלַּת ענייז

 ןגעװ זיא יױזַא זַא ,טנָאמרעד ךיז יז ןּבָאה ,ןרָאװעג טכעלרעהרַאפ זיא עעּוׁשִי

 סָאד ןּוא * .ןָאטעג םיא ּוצ ךיוא יז ןּבָאה ױזַא ןּוא ,ןרָאװעג ןבירשעג םיא
 ןּופ ןפּורעגסױרַא ןרְוֶעלֶא טָאה רע תעּב ,םיא טימ ןעוועג זיא סָאװ ,קלָאפ
 ןּוא* .טגָאזעג תֹודָע ףיורעד טָאה ,ןעוװעג םיִתָמ-הָיַחמ םיא ןּוא ,רבֵק םעד

 ןּבָאה יד לייװ ,ןעגנַאגעגננעקטנַא קלָאפ סָאד ךיוא םיא ויא רעּבירעד

 ןּבָאה םישּורּפ יד * .רעדנואוו עקיזָאד סָאד ןָאטעג טָאה רֹע זַא ,טרעהעג
 טינרָאג טנָאק ריא זַא ,טעז ריא :ןרעדנַא םּוצ רענייא טגָאזעג רעּבירעד
 .ךָאנ טלעװ עצנַאג יד םיא טייג טָא םירָאװ ,ןלעֹוּפ

 הֹליִפּת בֹוט-םֹוי ףיוא ןעוועג לגָר-הלֹוע ןּבָאה סָאװ ,ענעי ןשיװצ ןוא
 רעּבירעד ןענעז עקיזָאד יד ןּוא*: .ןכירג עכעלטע ןעוועג ךיוא ןענעז ,ןָאט ּוצ
 ןּבָאה ןּוא ,לילָג ןיא הָדְיַצ-תיִּב ןּופ ןעוועג זיא סָאװ ,ןסּוּפיליפ ּוצ ןעמוקעג
 סּוּפיליפ ןּוא = .ןַעּוׁשִי ןעז ןלעװ ןטלָאװ רימ ,רַאה :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןטעּבעג םיא

 .9 ,ט הירכז *
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 סוּפיליפ ןּוא ײרדנַא ןּוא ,ןעַײרדנַא טלייצרעד סע טָאה ןוא ןעגנַאגעג זיא
 יז טָאה ַעּושֵי ןוא* .ןַעּשִי טליצרעד סע ןּבָאה ןּוא ,ןעגנַאגעג ןענעז
 טכעלרעהרַאפ לָאז םָדָאְוִּב רעד זַא ,טנעענעג טָאה העָש יד :טרעפטנעעג
 טלַאפ ץייוו ןרעק רעד ןדייס ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ ,רָאװרַאפ** .ןרעוו
 רָאנ ;ןײלַא ךיז רַאפ רע טּבַײלּברַאפ ,טּברַאטש ןּוא ןירַא דרע רעד ןיא

 ןיז ּביל טָאה סָאװ ,רעד" .תוריֵּפ ְךַס ַא רע טגָארט ,טּברַאטש רע ּביױא

 רעד ןיא ןּבעל ןייז טניפ טָאה סָאװ ,רעד ןּוא ;סע טרילרַאפ ,ןּבעל

 רעצימע בוא" .ןּבעל ןקיּביײא םּוצ ןענערָאװַאּב סע טעװ ,טלעו רעקיזָאד

 ןיז ךיא טעװ טרָאד ,ןיּב ךיא ּואװ ןּוא ;ןײגכָאנ רימ רע זָאל ,רימ טניד
 ןָאטנָא רעטָאפ רעד םיא טעװ ,רימ טניד רעצימע ּביױא .רענידַאּב ןיימ

 .דובָּכ
 ,רעטָאפ ?ןגָאז ךיא לָאז סָאװ ןּוא ;רעַצמ ךיז הממָשנ ןיימ זיא טציא*ז

 הֹּביִס רעקיזָאד רעד ּבילּוצ ,ןיינ ?הֹעָש רעקיזָאד רעד ןּופ ליצַמ ךימ ייז
 ןוא .ןעמָאנ ןייד רעּפכַא ,רעטָאפ* .העָש רעד-טָא ּוצ ןעמוקעג ךיא ןיּב
 ןוא ,טרעּפכַאעג םיא ּבָאה ךיא :סױרַא למיה ןּופ לֹוק ַא ןעמוקעג ויא סע

 ײּברעד ויא סָאװ ,קלָאפ סָאד ןּוא" .ןרעּפכַא לָאמַא רעדיװ םיא לעװ
 :טרעודעג טָאה סע זַא ,טגָאועג טָאה ,טרעהעג סע טָאה ןּוא ןענַאטשעג

 טָאה ַעּוׁשִי ןוא* .םיא וצ טדערעג טָאה ְךאלַמ ַא :טגָאזעג ןּבָאה ערעדנַא
 ,ןגעװטענַײמ ןּופ ןעמוקעג טינ זיא לֹוק עקיזָאד סָאד :טגָאועג ןּוא ,טרעפטנעעג

 רעקיָאד רעד רעּביא טּפשִמ רעד יא טציא*" .ןגעװטרעַײא ןּופ טרעיינ

 .ןרעװ ןפרָאװעגסױרַא טלעו רעקיזָאד רעד ןּופ רֵׂש רעד טעװ טציא ;טלעװ
 ךיא לעװ ,דרע רעד ןּופ ןרעװ ןּבױהעגפױא לעװ ךיא תעּב ,ךיא ןּוא =
 ,ןייז ּוצ ומַרמ ידּכ ,טגָאועג רע טָאה סָאד* .ןשטנעמ עלַא ךיז ּוצ ןעיצּוצ
 רעּבירעד םיא טָאה קלָאפ סָאד** .ןּברַאטש טעװ רע טױט ןיִמ רעסָאװ טימ
 טײטשַאּב ַחיִׁשָמ רעד וַא ,הרֹוּת רעד ןּופ טרעהעג ןּבָאה רימ :טרעפטנעעג

 ?ןרעװ ןּביוהעגפיוא וומ םכָדָאְוִּב רעד :ּוטסגָאז יױזַאיװ ןּוא ;קיּביא ףיוא
 ךָאנ :טגָאזעג יז ּוצ ַעּושִי טָאה"* !?םֶדָאְוִַּב רעקיָאד רעד סָאד ויא רעוו
 סָאד טָאה ריא ןַמזילָּכ ,טייג .ךייא ןשיוצ טכיל סָאד ויא עלייוו עניילק ַא
 ןיא טייג סָאװ ,רעד ןּוא ;ןלַאפַאּב טינ ךייא לָאז שינרעטצניפ יד ידּכ ,טכיל
 סָאד טָאה ריא ןַמזילָּכ*י .טײג רע ןיהּואװ טינ טסייוװ ,שינרעטצניפ רעד

 .טכיל ןּופ רעדניק ןרעװ טלָאז ריא ידּכ ,טכיל םעד ןיא טּבױלג ,טכיל
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 ךיז טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגקעװַא רע ןיא ,טגָאועג סָאד טָאה ַעּוׁשְי תעּב

 רַאפ רעדנואוו ליפיװַא ןָאטעג טָאה רע שטָאכ רעּבָא* .ייז ןּופ ןגרָאּברַאפ
 ןופ טרָאװ סָאד ידּכ * ,םיא ןיא טּבױלגעג טינ ךָאד ייז ןּבָאה ,ןגױא ערעייז
 :טנָאזעג טָאה רע טָאװ ,ןרעװ םיוקמ לָאז איִבָנַה הָיעַשי

 ?גנורעה רעזדנוא טּבױלגעג טָאה רעװ ,רַאה

 ?אןרָאװעג טקעלּפטנַא טָאג ןּופ םערָא רעד זיא ןעמעוו רַאפ ןּוא
 :טגָאזעג רעדיוװ טָאה הָיעַשי טירָאװ ,ןּביױלג טנָאקעג טינ יז ןּבָאה םעד ּבילּוצ **

 ,ןגיוא ערעייז דנילּב טכַאמעג טָאה רע *

 ,ץרַאה רעייז טעװעטרַאהרַאפ ןּוא
 ,ןגיױא ערעייז טימ ןעז יז ןלעװ רעמָאט

 ,ץרַאה רעייז טימ ןעמענַאּב ןּוא
 ,ןָאט הבּושּת ןּוא

 ,בןלייה ייז לָאז ךיא ןּוא

 רע ןּוא ,דובָּכ ןייז ןעועג טָאה רע תמחַמ ,טגָאועג הָיעַׁשי טָאה סָאדיטָא +=
 טּבױלגעג םירָׂש יד ןּופ ךֶט ַא ןּבָאה ןגעווטסעדנופ * .םיא ןגעוו טדערעג טָאה
 ידּכ ,ןעועג הדדֹומ טינ סָאד ייז ןּבָאה םישּורּפ יד ּבילּוצ רעּבָא ,םיא ןיא
 טַאהעג ּביל ןּבָאה ייז םירָאװ= ;לָהַק ןּופ ןרעװ ןסָאלשעגסױא טינ ןלָאז יז

 .טָאג ןּופ דובָּכ םעד יװ ,רערעמ ןשטנעמ ןּופ דובָּכ םעד
 ןיא ןּבױלג טוט סָאװ ,רעד :טגָאזעג ןּוא ,ןפורעגסױא טָאה ַעּוׁשְי ןּוא +

 ןוא* .טקישעג ךימ טָאה טָאװ ,םעד ןיא טרעיינ ,רימ ןיא טינ טּבױלג ,רימ
 ןיִּב ךיא* .טקישעג ךימ טָאה סָאװ ,םעד ןעו טּוט ,ךימ טעז סָאװ ,רעד
 ןּביױלג טוט סָאװ ,רעד ידּכ ,ןירַא טלעװ רעד ןיא טכיל ַא רַאפ ןעמוקעג
 טרעה רעצימע בוא ןּוא* .שינרעטצניפ רעד ןיא ןּבַײלּב טינ לָאז ,רימ ןיא

 טינ ןעמּוקעג ןיּב ךיא םירָאװ ;טינ םיא ךיא טּפשִמ ,טינ יז טיה ןּוא ,דייר עניימ
 טפרַאװרַאפ סָאװ ,רעד* .טלעװ יד ןייז ּוצ ליצַמ טרעיינ ,טלעוװ יד ןטּפשִמ ּוצ
 ;ןטּפשִמ םיא טּוט סָאװ ,םענייא טָאה ,דייר עניימ לּבקמ טינ זיא ןּוא ךימ
 ןיא ןטּפשִמ םיא טעװ עקיזָאד סָאד ,טדערעג ּבָאה ךיא סָאװ ,טרָאװ סָאד
 טרעיינ ,ןילַא רימ ןּופ טינ טדערעג ּבָאה ךיא םירָאװ* .גָאט ןטצעל םעד
 סָאװ ,טָאּבעג ַא ןּבעגעג רימ טָאה ,טקישעג ךימ טָאה סָאװ ,רעטָאפ רעד
 טָאּבעג ןייז זַא ,סייװ ךיא ןּוא* .ןדער לָאז ךיא סָאװ ןּוא ,ןגָאז לָאז ךיא

 .10 ,9 ,ו היעשי ב .1 ,גנ היעשי א
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 יװיֹוַא ךיא דער ,דער ךיא סָאװ ,דייר יד ,רעּבירעד .ןּבעל קיּבייא זיא

 .ןטָאּבעג רימ טָאה רעטָאפ רעד
 זיא הדעָש ןייז זַא ,טסּואװעג ַעּוׁשִי טָאה חסַּפ בֹוט-םֹי םעד רַאפ ןּוא ןי

 ;רעטָאפ םּוצ טלעוו רעקיזָאד רעד ןּופ ןײגקעװַא לָאז רע זַא ,ןעמוקעג
 יז טָאה ,טלעװ רעד ןיא ענעגייא ענייז טַאהעג ּביל טָאה סָאװ ,רע ןּוא

 טָאה ןטָׂש רעד ןעװ ,הדועס רעד תעַשּב ןּוא* .ףֹוס םּוצ ויּב טַאהעג ּביל
 םיא ,תֹויָרק-שיִא ןֹועמְׁשְוִּב הדוהי ןּופ ןײרַא ןצרַאה ןיא ןּבעגעגנַײרַא ןיוש

 םיא טָאה רעטָאפ רעד זַא ,טסואוועג טָאה ַעּוׁשי םַגַה* ,ןרעפטנעוצרעּביא
 ןּופ ןעמוקעג ויא רע ןַא ןּוא ,ןירַא טנעה ענייז ןיא גנידצלַא ןּבעגעגרעּביא
 טָאה ןּוא ,שיט ןּופ ןענַאטשעגפױא רע ןיא* ,טָאג ּוצ ןייג טוט ןּוא ,טָאג

 ךיז טָאה ןּוא ךּוטנַאה ַא ןעמּונעג טָאה ןּוא ,םבישּוּבלַמ ענייז ןָאטעגסױא
 ,ןקעּב םעד ןיא רעסַאװ ןסָאגעגנַײרַא רע טָאה ךָאנרעד* .טלטרַאגעגמּורַא
 ןשיװאּוצּפָא יז ןּוא ,םידימלַּת יד ןּופ סיפ יד ןשַאװ ּוצ ןּבױהעגנָא טָאה ןּוא
 רע ןּוא* .טלטרַאגעגמּורַא ןעװעג זיא רע ןכלעוו טימ ,ךּוטנַאה םעד טימ

 ןשַאו טסוט ּוד ,רַאה :םיא ּוצ רע טגָאז ;ןסּורטעּפ ןֹועמְׁש ּוצ ןעמוקעג זיא

 טינ ּוטסײטשרַאפ ,ּוט ךיא סָאװ :טרעפטנעעג טָאה ַעּוׁשִי ןוא7 ?סיפ עניימ
 םיא ּוצ טָאה סּורטעּפ ןּוא* .ןייטשרַאפ וטסעװ רעטעּפש רעּבָא ,טרעדניצַא

 םיא ַעּוׁשִי טָאה .סיפ עניימ ןשַאװ טינ לָאמניק רימ טסלָאז ּוד :טגָאזעג

 .קָלֲח ןיק רימ טימ טינ ּוטסָאה ,טינ ךיד שַאװ ךיא בוא :טרעפטנעעג
 ךיא טרעיינ ,סיפ עניימ רָאנ טינ ,רַאה :סּורטעּפ ןֹועמִש םיא ּוצ טגָאז'

 סָאװ ,רעד :טגָאועג םיא ּוצ טָאה עּוׁשִי ןּוא? !ּפָאק ןיימ ןּוא טנעה עניימ

 רע תֹמחַמ ,סיפ ענייז ץּוחַא ,ןשַאװ ּוצ טינ ךיז טקיטיינ ,ןדָאּבעג ךיז טָאה
 רע םירָאװ .עלַא טינ רעּבָא ,ןייר טנעז ריא ןּוא ;ןייר ןצנַאגניא זיא
 רעּבירעד ;ןרעפטנערעּביא טלָאועג םיא טָאה עס רעװ ,טסּואװעג טָאה

 .ןיר עלַא טינ טנעז ריא :טגָאזעג רע טָאה
 ענייז ןָאטעגנָא ןּוא ,סיפ ערעייז ןשַאװעג טָאה רע יװ םעדכָאנ ןּוא ?

 טייטשרַאפ :טגָאזעג יז ּוצ ןּוא ,טצעועגרעדינַא רעדיוו ךיז רע טָאה ,םישּוּבלַמ
 ןּוא ;רַאה ןּוא יּבְר ךימ טפור ריא * ?ןָאטעג ךייא ּוצ ּבָאה ךיא סָאװ ,ריא
 רַאה רעיא ,ךיא ּבױא ,ןֵכֹּב* .סָאד ןיּב ךיא םירָאװ ,טכערעג טנעז ריא
 רענייא ןשַאװ ּוצ ביוחמ ךיוא ריא טנעז ,סיפ ערעייא ןשַאװעג ּבָאה ,יּבָר ןּוא
 ריא ידּכ ,ליּפשַײּב ַא ןּבעגעג ךייא ּבָאה ךיא םירָאװ:* .סיפ סנרעדנַא םעד
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 גָאז ךיא ,רָאװרַאפ ,רָאװרַאפ!* .ןָאטעג ךייא ּוצ ּבָאה ךיא יװ ,ןָאט טלָאז

 טינ זדדילש ַא ויא ךיוא ;רַאה ןייז ןּופ רעסערג טינ ןיא טכענק ַא ,ךייא

 עקיָאד יד טסייוװ ריא בוא" .טקישעג םיא טָאה סָאװ ,םעד ןּופ רעסערג
 :עלַא ךייא ןּופ טינ דער ךיא* .ייז טּוט ריא ּביױא ,ךייא ליואוו זיא ,ןכַאז

 םיוקמ לָאז קוסָּפ רעד ידּכ רָאנ ;טלײװרעדסױא ּבָאה ךיא ןעמעוו סייוו ךיא

 .אטירט ןייז רימ ןגעק ןּביוהעגפיוא טָאה ,טיױרּב ןיימ טסע סָאװ ,רעד :ןרעװ

 ,ןעשעג טעװ עס ןעוװ ידּכ ,טעשעג עס רעדייא ,טציא ךייא סע גָאז ךיא !*
 ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ ,רָאװרַאפ* .סע ןיּב ךיא זַא ,ןּבױלג ריא טלָאז
 סָאװ ,רעד ןּוא ;לּבַקמ ךימ זיא ,קיש ךיא ןעמעװ לּבקמ זיא סָאװ ,רעד

 .טקישעג ךימ טָאה סָאװ ,םעד לֹּבַקמ ויא ,לּבקמ ךימ זיא
 םעד ןיא ןעװעג רעַצמ ךיז רע טָאה ,טגָאועג סָאד טָאה עּוׁשִי תעּביי

 ַא ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ ,רָאװרַאפ :טגָאזעג ?רודָע טָאה ןּוא ,טסיײג
 רענייא טקּוקעג ןּבָאה םידימלַּת יד" .ןטָאררַאפ ךימ טעװ ךייא ןּופ רענייא

 .טדערעג טָאה רע ןעמעוו ןּופ רעכיז טינ ןעוועג ןענעז ןּוא ,ןרעדנַא םעד ףיוא
 ּביל טָאה ַעּוׁשִי ןעמעוװ ,םידימלַּת ענייז ןּופ רענייא ךיז טָאה שיט םייּב ןּוא

 םיא ּוצ טָאה סּורטעּפ ןֹועמִש ןּוא** .טסּורּב סֵעּוׁשִי ףיוא טנעלעגנָא ,טַאהעג

 רע ןעמעװ ןּופ ,סע זיא רעװ ,זדנוא גָאז :טגָאועג ןּוא ,ןָאטעג קנואוו ַא
 ,טסּורּב סַעּוׁשִי ףיוא טנעלעגנָא ןגילעג ױװַא זיא רע תעּב ןוא** .סָאד טדער

 :טרעפטנעעג ַעּוׁשִי טָאה" ?סע ויא רעװ ,רַאה :טגָאועג םיא ּוצ רֶע טָאה
 םיא סָאד ןּוא ,ןסיּב םעד ןעקנוטנַײא לעװ ךיא ןעמעװ רַאפ ,רעד זיא סָאד
 ןעמונעג םיא רע טָאה ,ןסיּב םעד ןעקנוטעגנַײא טָאה רע וַא ןּוא .ןּבעג

 יא ,ןסיּב םעד ךָאנ ןּוא .תֹויְרקישיִא ןֹועמְׁשְזִּב הדוהי ּוצ ןּבעגעג ןּוא
 ,טסּוט ּוד סָאװ :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ַעּוׁשִי ןּוא ,ןײרַא םיא ןיא ןטָׂש רעד
 סָאװ ילוצ ,ןענַאטשרַאפ טינ טָאה שיט םייּב רענייק ןּוא** .דניושעג ּוט
 ױזַא זַא ,טניימעג ןּבָאה עכעלטע םירָאװ" .טגָאזעג םיא ּוצ סָאד טָאה רע
 ןייא ףיוק :טגָאועג םיא ּוצ ַעּוׁשִי טָאה ,לטייּב םעד טַאהעג טָאה הדוהי יו
 יד ןּבעג סעּפע לָאז רע ןַא ,רעדָא ;בֹוט-םֹי ףיוא קיטיינ ןּבָאה רימ סָאװ
 ףֹּכיֵּת רע זיא ,ןסיּב םעד ןעמּונעג טָאװה רע יװ םעדכָאנ ןּוא* .טײלעמערָא

 .טכַאנ ןעועג ויא סע ןּוא ;ןעגנַאגעגסױרַא
 רעד זיא טציא :טגָאזעג ַעּוׁשִי טָאה ,ןעגנַאגעגסױרַא זיא רע תעּב ןּוא !

 .10 ,אמ םיִלהּת א
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 טָאג ּבױא ןּוא? .םיא ןיא טרעּפכַאעג ויא טָאג ןּוא ,טרעּפכַאעג םֶדָאְְוִּ
 עקַאט ןּוא ,ךיז ןיא ןרעּפכַא טָאג ךיוא םיא טעװ ,םיא ןיא טרעּפכַאעג זיא

 טימ ךיא ןיּב לסיּבַא ךָאנ ,עניימ רעדניק* .ןרעּפכַא םיא רע טעװ ףּכיֵת
 גָאו יװַא ,ןדִיי יד וצ טגָאועג בָאה ךיא יװ ןּוא ;ןכז ךימ טעװ ריא .ךייא
 ביג טָאּבעג יינ ַא** .ןעמּוק טינ ריא טנעק ,ייג ךיא ןיהּואוו :טציא ךייא ךיא
 ּבָאה ךיא יױװיֹזַא ;ןרעדנַא םעד רענייא ןּבָאה ּביל טלָאז ריא ןַא ,ךייא ךיא

 .ןרעדנַא םעד רענייא ןּבָאה ביל ךיוא ריא טלָאז יװַא ,טַאהעג ּביל ךייא
 ּביױא ,שבידימלַּת עניימ טנעז ריא זַא ,ןענעקרעד עלַא ןלעװ םעד ךרוד *
 .ןרעדנַא םעד ּוצ רענייא טּפַאשּביל ןּבָאה טעװ ריא

 טָאה ַעּוׁשְי ןוא ?וטסיינ ןיהואו ,רַאה :סורטעּפ ןֹועמִׁש םיא ּוצ טגָאז*
 רעּבָא ;דניצַא ןײגכָאנ טינ רימ ּוטסנעק ,ייג ךיא ןיהּואו :טרעפטנעעג

 ןָאק סָאװרַאפ ,רַאה :סורטעּפ םיא ּוצ טגָאו* ,ןײגכָאנ ּוטסעװ ּוצ-רעטעּפש
 .ןגײלקעװַא ריד רַאפ ןּבעל ןיימ לעװ ךיא !?ןײגכָאנ טינ טציא ריד ךיא
 ,רָאװרַאפ ?ןגײלקעװַא רימ רַאפ ּוטסליװ ןּבעל ןייד :טרעפטנעעג עּוׁשָי טָאה *
 ךימ ּוטסעװ ,ןעַײרק טעװ ןָאה רעד רעדייא ךָאנ :ריד גָאז ךיא ,רָאװרַאפ
 .ןענעקיילרַאפ לָאמ יירד

 טּבױלג ןּוא ,טָאג ןיא טּבױלג ;ןייז רעַצמ טינ ץרַאה רעייא ךיז לָאז רי

 ;ןעגנּניואוו ךַס ַא ןַארַאפ ןענעז זיוה סרעטָאפ ןיימ ןיא? .רימ ןיא ךיוא

 םירָאװ ;טגָאזעג ןעוװעג ךייא סע ךיא טלָאװ ,ןעוועג טינ ױזַא טלָאװ עס ּביוא
 ןטײרּבנָא ןּוא ןייג לעװ ךיא תעּב ןּוא* .טרָא ןַא ךייא רַאפ ןטײרּבנָא יג ךיא

 ידּכ ,רימ ּוצ ןעמענ ךייא ןּוא ,ןעמוק רעדיװ ךיא לעװ ,ךייא רַאפ טרָא ןַא

 ןוא ,ריא טסייוװ ,ייג ךיא ןיהּואװ ןּוא* .ןייז ךיוא ריא טלָאז ,ןיּב ךיא ּואוו
 ּוד ןיהואוו טינ ןסייוו רימ ,רַאה :אָמֹוּת םיא ּוצ טגָאז* .געװ םעד טנעק ריא
 רעד ןיּב ךיא :ַעּוׁשִי םיא ּוצ טגָאז" ?געװ םעד ןסיװ רימ ןלָאז ױזַאיװ ;טסיײג
 ,רעטָאפ םעד ּוצ טינ טמּוק רענייק ;ןּבעל סָאד ןּוא ,תמָא רעד ןּוא ,געוו
 טנעקעג ךיוא ריא טלָאװ ,טנעקעג ךימ טלָאװ ריא ּביױא' .רימ ךרוד ןדייס

 .ןעועג םיא טָאה ןוא ,םיא ריא טנעק ןָא טציא ןּופ ;רעטָאפ ןיימ
 טעװ עס ןּוא ,רעטָאפ םעד ודנוא זייוו ,רַאה :סוּפיליפ םיא ּוצ טגָאז*

 ןעוועג ךיא ןיּב טייצ עגנַאל ַאזַא :ַעּוׁשִי םיא ּוצ טגָאז' .גונעג זדנוא רַאפ ןייז
 ךימ טָאה סָאװ ,רעד ?ןענעק טינ ךימ טסוט ,סּוּפיליפ ,ּוד ןּוא ,ךייא טימ
 םעד ודנוא ןייװ :ןגָאז וטסנעק יװַאיװ ;רעטָאפ םעד ןעועג טָאה ,ןעועג



 24--10 ,די ןנחוי 230

 רעטָאפ רעד ןּוא ,רעטָאפ םעד ןיא ןיּב ךיא זַא ,טינ ּוטסּבױלג יצ** ?רעטָאפ

 טרעיינ ;ןײלַא רימ ןּופ טינ ךיא דער ,ךייא גָאז ךיא סָאװ ,דייר יד ?רימ ןיא
 זַא ,רימ טּבױלג* .םיִׂשעַמ ענייז טּוט ,רימ ןיא טניואו סָאװ ,רעטָאפ רעד

 טּבױלג ָאט ,טינ ּביוא ;רימ ןיא רעטָאפ רעד ןּוא ,רעטָאפ םעד ןיא ןיִּב ךיא

 .ןײלַא םיִׂשֹעַמ יד ּבילוצ רימ
 טעװ ,רימ ןיא טּבױלג סָאװ ,רעד ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ ,רָאװרַאפ !*

 עקיזָאד יד יװ םיִׂשֹעַמ ערעסערג ןּוא .ּוט ךיא סָאװ ,םיִׂשעַמ יד ןָאט ךיוא
 ןטעּב טעװ ריא סָאװ ןּוא * .רעטָאפ םעד ּוצ יג ךיא תמחַמ ,ןָאט רע טעװ

 טרעּפכַאעג לָאז רעטָאפ רעד ידּכ ,ןָאט ךיא לעװ סָאד ,ןעמָאנ ןיימ ןיא
 ,ןעמָאנ ןיימ ןיא ןטעּב סעּפע ךימ טעװ ריא ּביוא-* .ןּוו םעד ןיא ןרעוו

 .ןָאט סע ךיא לעװ
 ןוא? .תֹװצִמ עניימ ןטיהּפָא ריא טעװ ,ּביל ךימ טָאה ריא ּביױא !*

 ,רעטסיירט ןרעדנַא ןַא ןּבעג ךייא טעװ רע ןּוא ,רעטָאפ םעד ןטעּב לעװ ךיא

 ,זרמָא ןּופ טסייג םעד עקַאט" ,קיּביא ףיוא ךייא טימ ןייז לָאז רע ידּכ
 ןעק ןּוא ,ןעו טינ םיא טּוט יז םירָאװ ,ןייז גיׂשַמ טינ ןעק טלעװ יד ןעמעוו
 ןיא ןייז טעװ ןּוא ,ךייא ייּב טּור רע םירָאװ ;םיא טנעק ריא .טינ ךיוא םיא

 .ךייא
 ךָאנ2 .ךייא ּוצ ןעמוק לעװ ךיא ;םימֹותי ןזָאל טינ ךייא לעװ ךיא !*

 טעװ רעּבָא ריא ,ןעז טינ רעמ ךימ טעװ טלעװ יד ןּוא ,עלייוו עניילק ַא
 טעװ גָאט םענעי ןיא* .ןנעל ךיוא ריא טעװ ,ּבעל ךיא תֹמחַמ ;ןעז ךימ

 ,ךייא ןיא ךיא ןּוא ,רימ ןיא ריא ןּוא ,רעטָאפ ןיימ ןיא ןיּב ךיא זַא ,ןסיוו ריא
 סָאװ ,סע זיא רעד ,ןטלַאה ייז טּוט ןּוא ,תווצִמ עניימ טָאה סָאװ ,רעד!
 ןיימ ןּופ טּבילעג ןייז טעװ ,ּביל ךימ טָאה סָאװ ,רעד ןּוא ;ּביל ךימ טָאה

 .ןקעלּפטנַא םיא ּוצ ךימ לעװ ןּוא ,ןּבָאה ּביל םיא לעװ ךיא ןּוא ,רעטָאפ
 טסעװ ּוד סָאװ ,סע טמּוק יװ ,רַאה :(תֹוירק-שיִא טינ) הדּוהי םיא ּוצ טנָאז*
 ,טרעפטנעעג ַעּוׁשִי טָאה** ?טלעוו רעד ּוצ טינ ןּוא ,זדנוא ּוצ ןקעלּפטנַא ךיד
 ןימ ןטלַאה רע טעװ ,ּביל ךימ טָאה רעצימע בוא :טגָאזעג םיא ּוצ ןּוא
 ,םיא ּוצ ןעמוק ןלעװ רימ ןּוא ,ןּבָאה ביל םיא טעװ רעטָאפ ןיימ ןּוא ,טרָאװ
 טוט ,ּביל טינ ךימ טָאה סָאװ ,רעד** .גנוניואוו רעזדנּוא םיא ייּב ןכַאמ ןוא
 ,סנימ טינ זיא ,טרעה ריא סָאװ ,טרָאװ סָאד ןּוא ;דיײר עניימ ןטלַאה טינ

 .טקישעג ךימ טָאה סָאװ ,סרעטָאפ םעד טרעיינ
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 .ךייא טימ ךָאנ ןיּב ךיא ןַמו-לָּכ ,ךייא ּוצ טדערעג ךיא ּבָאה סָאד*
 ןקיש טעװ רעטָאפ רעד ןעמעוו ,ׁשֶדֹוקַה-ַחּור רעד ,רעטסיירט רעד רעּבָא**

 ןיא ןענָאמרעד ךייא ןּוא ,גנידצלַא ןענרעל ךייא טעװ רע ,ןעמָאנ ןיימ ןיא
 ןיימ ;ךייא טימ רעּביא ךיא זָאל םולָש" .טגָאזעג ךייא ּבָאה ךיא סָאװ ,ץלַא
 רעייא ךיז לָאז .ךייא ךיא ּביג ,טלעוו יד טיג עס יװ טינ ;ךייא ךיא ּביג םולָש
 טָאה ריא* .ןּבָאה ארֹומ טינ ךיוא סע לָאז ןּוא ,ןייז רעַצמ טינ ץרַאה

 ןעמּוק לעװ ךיא ןּוא ,קעװַא יג ךיא :טגָאזעג ךייא ּוצ ּבָאה ךיא יװ ,טרעהעג
 ,טײרפעג ךייא ריא טלָאװ ,טַאהעג ּביל ךימ טלָאװ ריא ּבױא .ךייא ּוצ

 .רימ ןּופ רעסערג ויא רעטָאפ רעד םירָאװ ;רעטָאפ םעד ּוצ ייג ךיא תמחַמ

 עס ןעוו ,ידּכ ,טעשעג עס רעדייא ,טגָאזעג ךייא סע ךיא ּבָאה טציא ןוא ?
 ןייק ךייא טימ ןדער טינ רעמ לעװ ךיא* .ןּבױלג ריא טלָאז ,ןעשעג טעװ
 טינרָאג טָאה רע ןּוא .ןָא טמּוק טלעװ רעדד ןּופ רֵׂש רעד םירָאװ ;רַס

 ,רעטָאפ םעד ּביל ּבָאה ךיא וַא ,ןסיו לָאז טלעװ יד ידּכ רָאנ* ;רימ ןיא

 ןּוא ,ףױא טייטש .ךיא ּוט יװַא ,ןטָאּבעג רימ טָאה רעטָאפ רעד יװ ןּוא
 .ןענַאדנופ ןייג רימָאל

 -נַײװ רעד ויא רעטָאפ ןיימ ןּוא ,קָאטשנַײװ רערָמֶא רעד ןיּב ךיא ןמ

 טמענ ,תוריּפ ןייק טינ טגָארט סָאװ ,רימ ןיא גייווצ ןדעי* .רענטרעג

 ןגָארט לָאז רע ידּכ ,רע טקינייר ,תוריּפ טגָארט סָאװ ,ןדעי ןּוא ;קעװַא רע

 ּוצ ּבָאה ךיא סָאװ ,טרָאװ םעד ךרּוד ,ןייר ןיוש טנעז ריא* .תוריּפ רעמ

 ןָאק גייווצ רעד יװיֹוזַא .ךייא ןיא ךיא ןּוא ,רימ ןיא טּביײלּב * .טדערעג ךייא
 ,קָאטשנַײװ םעד ןיא טּביילּב רע ןדייס ,ןײלַא ךיז ןּופ תוריּפ ןייק ןגָארט טינ

 ,קָאטשנַײװ רעד ןיּב ךיא* .רימ ןיא טּבײלּב ריא ןדייס ,טינ ךיוא ריא טנָאק ױזַא
 טגָארט ,םיא ןיא ךיא ןּוא ,רימ ןיא טּביײלּב סָאװ ,רעד .ןגייווצ יד טנעז ריא
 טּביײלּב רעצימע ּביוא' .ןָאט טינרָאג ריא טנָאק רימ ןָא םירָאװ ;תוריּפ ְךֵס ַא
 ןּוא ;טרַאדרַאפ ןּוא ,גייוצ ַא יװ ןפרָאװעגסױרַא רע טרעװ ,רימ ןיא טינ

 ןרעװ ייז ןּוא ,ןײרַא רעייפ ןיא ייז טפרַאװ ןעמ ןּוא ןייא ייז טלמַאז ןעמ
 ,ךייא ןיא ןּביילּב דייר עניימ ןּוא ,רימ ןיא טּביילּב ריא ּביוא' .טנערּברַאפ
 ןיא* .ןרעװ ןָאטעג ךייא טעװ עס ןּוא ,טליװ ריא סָאװ ןטעּב ריא טגעמ

 ןּוא ,תוריּפ ְךֵס ַא ןגָארט טלָאז ריא זַא ,טרעּפכַאעג רעטָאפ ןיימ זיא םעד
 ּבָאה יװַא ,טַאהעג ּביל ךימ טָאה רעטָאפ רעד יװיֹוזַא"* .םידימלַּת עניימ ןייז
 ןטלַאה טעװ ריא ּבױא'* .טפַאשּביל ןיימ ןיא טּביײלּב ;טַאהעג ּביל ךייא ךיא
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 ּבָאה ךיא יװ טקנוּפ ,טפַאשּביל ןיימ ןיא ןּבײלּב ריא טעװ ,תווצִמ עניימ

 ּבָאה סָאד .טפַאשּביל ןייז ןיא ּביילּב ןּוא ,תווצִמ סרעטָאפ ןיימ ןטלַאהעג
 החמְׂש רעייא ןּוא ,ךייא ןיא ןייז לָאז החמִׂש ןיימ ידּכ ,טדערעג ךייא ּוצ ךיא
 .לופ ןרעװ לָאז

 םעד רענייא ןּבָאה ּביל טלָאז ריא זַא ,טָאּבעג ןיימ זיא עקיזָאד סָאד *
 טפַאשּבבל ערעסערג ןייק* .טַאהעג ּביל ךייא ּבָאה ךיא יװיֹוזַא ,ןרעדנַא

 ןּבעל ןייז ביִרקַמ זיא שטנ:עמ ַא סָאװ ,עקיזָאד יד יװ שטנעמ ןייק טינ טָאה
 סָאװ ,סָאד טוט ריא ּבױא ,טניירפ עניימ טנעז ריא * .טניירפ ענייז רַאפ

 רעד םירָאװ ;טכענק ןייק ןפור טינ רעמ ךייא ּוט ךיא ** .ךייא לעפַאּב ךיא
 ,טניירפ ןפורעג ךייא ּבָאה ךיא טרעיינ ;טּוט רַאה ןייז סָאװ טינ טסייוו טכענק

 ךייא ךיא ּבָאה ,רעטָאפ ןיימ ןּופ טרעהעג ּכָאה ךיא סָאװ ,גנידצלַא םירָאװ
 ּבָאה ךיא טרעיינ ,טלײװרעדסױא ךימ טָאה ריא טינ" .ןסיוװ ּוצ ןּבעגעג

 ןגָארט ןּוא ןייג טלָאז ריא זַא ,טמיטשַאּב ךייא ּבָאה ןּוא ,טליײװרעדסױא ךייא

 ןטעּב טעװ ריא סָאװ ידּכ ;ןּבַײלּברַאפ ןלָאז תוריֵּפ ערעייא זַא ןּוא ,תוריּפ
 ךיא לעּפַאּב סָאד" .ןּבעג ךייא רע לָאז ,ןעמָאנ ןיימ ןיא רעטָאפ םעד

 .ןרעדנַא םעד רענייא ןּבָאה ּביל טלָאו ריא ידּכ ,ךייא
 טנייפ ךימ טָאה יז וַא ,טסייװ ָאט ,טנייפ ךייא טָאה טלעוװ יד ּביוא 5

 ןופ ןעװעג טלָאװ ריא ןעו"* .טַאהעג טנייפ ךייא טָאה יז רעדייא ,טַאהעג
 ריא יװ יַֹא רָאנ ;עקיריא סָאד טַאהעג ּביל טלעוװ יד טלָאװ ,טלעװ רעד
 רעד ןופ טלײװרעדסױא ךייא ּבָאה ךיא טרעיינ ,טלעוו רעד ןּופ טינ טנעז
 סָאװ ,טרָאװ סָאד טקנעדעג" .טנייפ טלעװ יד ךייא טָאה רַאפרעד ,טלעוו

 יז בוא .רַאה ןייז ןופ רעסערג טינ זיא טכענק ַא :טגָאזעג ךייא ּבָאה ךיא
 ןטלַאהעג ןּבָאה יז ּבױא ;ןפְדֹור ךיוא ךייא יז ןלעװ ,טפְדֹורעג ךימ ןּבָאה

 יז ןלעװ ץלַא סָאד רעּבָא* .ןטלַאה סרעייא ךיוא יז ןלעװ ,טרָאװ ןיימ
 ךימ טָאה טָאװ ,םעד טינ ןענעק ייז תֹמחַמ ,ןגעװנעמָאנ ןיימ ןּופ ןָאט ךייא
 יז ןטלָאװ ,ייז ּוצ טדערעג ןּוא ןעמּוקעג טינ טלָאװ ךיא בוא? .טקישעג
 -טכער םּוׁש ןייק טינ יז ןּבָאה רעּבָא טציא ;דניז ןייק טַאהעג ןעוועג טינ

 טנייפ ךיוא טּוט ,טנייפ ךימ טָאה סָאװ ,רעד" .דניז רעייז רַאפ גנוקיטרַאפ
 יד ייֵז ןשיװצ ןָאטעג ןעװעג טינ טלָאװ ךיא ןעו'** .רעטָאפ ןיימ ןּבָאה
 ןעװעג טינ יז ןטלָאװ ,ןָאטעג טינ טָאה רערעדנַא םּוׁש ןייק סָאװ ,םיִׂשֹעַמ
 ייס טַאהעג טנייפ ןּבָאה ןּוא ,ןעזעג יז ןּבָאה טציא רעּבָא ;דניז ןייק טַאהעג
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 סָאװ ,טרָאװ סָאד ןרעװ םױקמ לָאז עס רָאנ* .רעטָאפ ןיימ ייס ןּוא ךימ
 רעּבָא* .אטסַאהעג טסיױמּוא ךימ ןּבָאה ייז :הרֹוּת רעייז ןיא ןּבירשעג טייטש
 םעד ןּופ ךייא ּוצ ןקיש לעװ ךיא ןעמעוו ,ןעמוק טעװ רעטסיירט רעד תעּב

 טעװ ,רעטָאפ םעד ןּופ סױרַא טמּוק סָאװ ,תמָא ןּופ טסייג םעד ,רעטָאפ
 טנעז ריא תמחַמ ,תודָע טנעז ריא ךיוא ןּוא* .רימ ןגעוונופ ןגָאז תֹודֲע רע
 .ןָא ּבײהנָא ןּופ רימ טימ ןעוועג

 ןרעװ טכַארּבעג טינ טלָאז ריא ידּכ ,טדערעג ךייא ּוצ ךיא ּבָאה סָאד
 טמּוק עס ,ָאי ;להָק ןּופ ןסילשסיוא ךייא ןלעװ ייז? .לושכיִמ ןייק ּוצ ומ
 זַא ,ןעניימ טעװ ,ןענעגרַה ךייא טעװ סָאװ ,רענייא רעדעי ןעוו ,הֹעָש יד ןָא

 טינ ןּבָאה יז ?רֹמחַמ ,ןָאט יז ןלעװ סָאד ןוא* .טימרעד טָאג טניד רע
 ,ךייא ּוצ טדערעג ךיא ּבָאה סָאד ןּוא* .ךימ טינ ןּוא ,רעטָאפ םעד טנעקעג
 ךייא ּבָאה ךיא זַא ,ןעקנעדעג ריא טלָאז ,ןעמּוק טעװ הֹעָש רעייז ןעוו ,ידּכ
 .טגָאועג סָאד

 טימ ןעוועג ןיּב ךיא תמחַמ ,טגָאועג טינ ךייא סע ךיא ּבָאה ּבײהנָא ןיא
 ןּופ רענייק ןּוא ;טקישעג ךימ טָאה סָאװ ,םיא ּוצ ךיא יג טציא רעּבָא* .ךייא

 טדערעג סָאד ּבָאה ךיא לייוו רעּבָא* ?ּוטסיײג ןיהּואו :טינ ךימ טגערפ ךייא
 םעד רעּבָא ךייא גָאז ךיא' .ץרַאה רעיא טליפעגנָא רעֶצ טָאה ,ךייא ּוצ
 טינ יג ךיא ּבױא םירָאװ ;קעװַא ייג ךיא סָאװ ,ךייא רַאפ טּוג זיא סע ,תמָא
 לעװ ,יײג ךיא ּבױא רָאנ ;ךייא ּוצ ןעמּוק טינ רעטסיירט רעד טעװ ,קעװַא

 ןגיצרעביא רע טעװ ,ןעמוק טעװ רע ןַא ןּוא* .ךייא ּוצ ןקיש םיא ךיא

 ןגעװ' :טּפשִמ ןגעוו ןוא ,טײקיטרַאפטכער ןגעוו ןּוא ,דניז ןגעו טלעװ יד
 ךיא תֹמחַמ ,טײקיטרַאפטכער ןגעוװ** ;רימ ןיא טינ ןּבױלג ייז תֹמחַמ ,דניז

 תמחַמ ,טּפשִמ ןגעוו'י ;ןעז טינ רעמ ךימ טעװ ריא ןּוא ,רעטָאפ םעד ּוצ יג
 .ןרָאװעג טּפשמעג ויא טלעװ רעקיזָאד רעד ןּופ רַׂש רעד

 טציא יז טנעק ריא רָאנ ,ןגָאז ּוצ ןכַאז ְךַס ַא ךָאנ ךייא ּבָאה ךיא*
 רע טעװ ,ןעמּוק טעװ תמָא ןּופ טסייג רעד תעּב רעּבָא-* ,ןגָארטרַאפ טינ
 ןופ ןדער טינ טעװ רע םירָאװ ;זרמָא ןצנַאג םעד ןיא ןריפנַײרַא ךייא
 ךייא טעװ רע ןּוא ;ןדער רע טעװ ,ןרעה טעװ רע סָאװ טרעיינ ,ןײלַא ךיז
 ,ןכעלרעהרַאפ ךימ טעװ רע ** .ןעמוק טשרע ףרַאד סָאװ ,סָאד ןגָאנָא

 ,גנידצלַא* .ןרעלקרעד ךייא סע טעװ ןּוא ,םעניימ ןּופ ןעמענ טעװ רע לייוו

 .19 ,הל םיִלהּת א



 28--16 ,ןט ןנחוי 244
4 

 רע וַא ,טגָאזעג ךיא ּבָאה רעּבירעד ;סניימ זיא ,טָאה רעטָאפ רעד סָאװ

 .ןרעלקרעד ךייא סע טעװ ןּוא ,ןיימ זיא סָאװ ,םעד ןּופ ןעמענ טעװ
 ַא רעדיװ ןּוא ;רעמ טינ ךימ טעז ריא ןּוא ,עלייוו עניילק ַא ךָאנ*

 םידימלַּת ענייז ןופ עכעלטע ןּבָאה " .ןעז ךימ טעװ ריא ןּוא ,עלייוו עניילק

 ךָאנ :ודנוא ּוצ טגָאז רע סָאװ ,סָאד זיא סָאװ :ןרעדנַא םּוצ רענייא טגָאזעג

 ןּוא ,עלייוו עניילק ַא רעדיװ ןּוא ;טינ ךימ טעז ריא ןּוא ,עלייוו עניילק ַא
 רעּבירעד ןּבָאה יו* ?רעטָאפ םעיד ּוצ יג ךיא :ןּוא ?ןעז ךימ טעװ ריא

 ןעייטשרַאפ רימ ?עליײװ עניילק ַא :טגָאז רע סָאװ ,סָאד זיא סָאװ :טגָאזעג
 ,ןגערפ סעּפע םיא ןליוו ייז זַא ,טקרעמַאּב טָאה עּוׁשְי* .טגָאז רע סָאװ ,טינ

 סָאװ ,םעד ןגעװ ךיז ןשיװצ ןטשרָאפ ריא טוט :טגָאזעג יז ּוצ טָאה רע ןּוא
 רעדיוו ןּוא ,טינ ךימ טעז ריא ןּוא ,עלייוו עניילק ַא ךָאנ :טגָאזעג ּבָאה ךיא
 גָאז ךיא ,רָאװרַאפ ,רָאװרַאפ" ?ןעו ךימ טעװ ריא ןּוא ,עלייוו עניילק ַא

 ריא ;ןעיירפ ךיז טעװ טלעוװ יד רעּבָא ,ןגָאלק ןּוא ןענייו טעװ ריא :ךייא

 .דיירפ ּוצ ןרעו טרעקרַאפ טעװ רעיורט רעיא רעּבָא ,קירעיורט ןייז טעװ
 טָאה הדעָש ריא תֹמחַמ ,קיטעמּוא ויא ,דניק ּוצ טייג יז תעּב ,יורפ ַא*
 טינ יז טקנעדעג ,דניק סָאד ןריוּבעג טָאה יז יװ םעדכָאנ רעּבָא ;טנעעגעג

 ןרָאװעג ןריוּבעג זיא שטנעמ ַא סָאװ ,החמִׂש רעד ןגעוונופ םירּוסי יד רעמ

 ךיא רעּבָא ,רעַצ רעטציא ךיא דיא טָאה יװַא ןּוא .טלעו רעד ףיוא
 החמִׂש רעייא ןּוא ,ןעיירפ ךיז טעװ ץרַאה רעייא ןּוא ,ןעז רעדיװ ךייא לעװ
 ריא טעװ גָאט םענעי ןיא ןּוא* .ךייא ייּב ןעמענקעװַא טינ רענייק טעװ
 ריא בוא ,ךייא גָאז ךיא ,רָאװרַאפ ,רָאװרַאפ .תוישק ןייק ןגערפ טינ ךימ
 .ןעמָאנ ןיימ ןיא ןּבעג ךייא סע רע טעװ ,רעטָאפ םעד ייּב ןטעּב סעּפע טעװ

 טעװ ריא ןּוא ,טעּב ;ןעמָאנ ןיימ ןיא ןטעּבעג טינרָאג ריא טָאה הֹּתַע-תַעל *!

 .לּוט ןייז לָאז החמִׂש רעייא ידּכ ,ןעמּוקַאּב

 טמוק עס ;םילָשמ ןיא ךייא ּוצ טדערעג ךיא ּבָאה ןכַאז עקיזָאד יד *
 ךיא טרעיינ ,םילָשמ ןיא ךייא וצ ןדער טינ רעמ לעװ ךיא ןעוו ,הֹעָש יד ןָא
 ריא טעװ גָאט םענעי ןיא* .רעטָאפ םעד ןגעוונופ ןּפָא ןגָאז ךייא לעװ
 רעטָאפ םעד ןטעּב לעװ ךיא ןַא ,טינ ךייא גָאז ךיא ןּוא ;ןעמָאנ ןיימ ןיא ןטעּב
 ריא תֹמחַמ ,ּביל ךייא טָאה ןײלַא רעטָאפ רעד םירָאװ"ז ,ךייא ןגעוונופ
 ןופ ןעמוקענסױרַא ןיּב ךיא זַא ,טּבױלגעג טָאה ןּוא ,טַאהעג ביל ךימ טָאה
 ןעמוקעג ןיּב ןּוא ,רעטָאפ םעד ןּופ ןעמוקעגסױרַא ןיּב ךיא** .רעטָאפ םעד
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 םעד ּוצ יג ןּוא ,טלעו יד ךיא וָאלרַאפ רעדיװ ןּוא ;ןײרַא טלעװ רעד ןיא

 ןוא ,ןפָא וטסדער טציא ,עז :טגָאועג ןּבָאה םידימלַּת ענייז ןּוא* .רעטָאפ
 ןּוא ,גנידצלַא טסייוו ּוד זַא ,רימ ןסייו טציא* .לשֶמ ןייק טינ טסכיורּבעג
 ּוד זַא ,רימ ןּבױלג םעדכרּוד ;ןגערפ ךיד לָאז רעצימע ןַא ,טינ טספרַאד

 טּבױלג טציא :טרעפטנעעג ייז ַעּוׁשִי טָאה* .טָאג ןּופ ןעמּוקעגסױרַא טסיּב

 ןרעװ טעװ ריא ןּוא ,טנעענעג טָאה יז ,ָאי ,העָש יד ןעמּוק טוט עס ?ריא
 ;ןײלַא ןוָאל ריא טעװ ךימ ןּוא ,ענעגייא ענייז וצ רעכעלטיא ,טײרּפשעצ

 ּבָאה סָאד* .רימ טימ ויא רעטָאפ רעד תמחַמ ,ןײלַא טינ ןיּב ךיא רעּבָא
 טלעוו רעד ןיא .םולָש ןּבָאה ריא טלָאז רימ ןיא ידּכ ,ךייא ּוצ טדערעג ךיא

 .טלעוו יד ןעוועג ַחֵצַנמ ּבָאה ךיא ,טסיירטעג טייז רעּבָא ;תֹורָצ ריא טָאה

 םּוצ ןגוא ענייז ןּביױהעגפיוא טָאה רע ןּוא ,טדערעג ַעּוׁשִי טָאה סָאד {

 ,ןּוזו ןייד רעּפכַא ,טנעענעג טָאה הֹעָש יד ,רעטָאפ :טגָאזעג ןּוא ,למיה

 רעּביא תושר ןּבעגעג םיא טסָאה ּוד יװיֹוזַא? ;ןרעּפכַא ךיד לָאז ןּוז רעד ידּכ
 ּוד ןעמעװ ,עלַא ּוצ ןּבעל קיּביא ןּבעג לָאז רע ידּכ ,שינעפעשַאּב ןדעי

 ןענעק ןלָאז יז וַא ,ןּבעל עקיּביא סָאד זיא סָאד ןּוא* .ןּבעגעג םיא טסָאה

 .טקישעג טסָאה ּוד ןעמעוו ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןּוא ,טָאג ןתָמֶא קיצנייא םעד ,ךיד
 ּבָאה ךיא סָאװ םעד טימ ,דרע רעד ףיוא טרעּפכַאעג ךיד ּבָאה ךיא

 ,טציא ןוא* .ןָאט ּוצ ןּבעגעג רימ טסָאה ּוד סָאװ ,קרעװ סָאד טקידנערַאפ
 טַאהעג ּבָאה ךיא סָאװ ,דובָּכ םעד טימ ,ריד ייּב ךימ ּוד רעּפכַא ,רעטָאפ

 .ןרָאװעג זיא טלעוו יד רעדייא ,ריד ייּב
 רימ טסָאה ּוד סָאװ ,ןשטנעמ יד ּוצ ןעמָאנ ןייד טקעלּפטנַא ּבָאה ךיא

 :ןּבעגעג רימ ייז טסָאה ּוד ןּוא ,ענייד ןעוועג ןענעז יז ;טלעװ רעד ןּופ ןּבעגעג
 ּוד סָאװ ,גנידצלַא ןַא ,ייז ןסייו טציא'" .טרָאװ ןייד טיהעג ןּבָאה יז ןּוא
 רימ טסָאה ּוד סָאװ ,דייר יד םירָאװ* ;ריד ןּופ ויא ,ןּבעגעג רימ טסָאה
 ןּבָאה ןוא ,ןעוועג לֹּבַקמ ייז ןּבָאה יז ןּוא ;ןּבעגעג יז ךיא ּבָאה ,ןּבעגעג
 ,טּבױלגעג ןּבָאה יז ןּוא ,ריד ןּופ סױרַא םּוק ךיא זַא ,תמָא ןַא ףיוא טנעקרעד

 .טקישעג ךימ טסָאה ּוד זַא
 ,ענעי רַאפ טרעיינ ,טלעוו רעד רַאפ טינ טעּב ךיא ;יײז רַאפ טעּב ךיא?

 סָאװ ,גנידצלַא ןּוא * ;ענייד ןענעז ייז םירָאװ ,ןּבעגעג רימ טסָאה ּוד סָאװ

 .יז ןיא טרעּפכַאעג ןיּב ךיא ןּוא ,סניימ זיא סנייד ןּוא ,סנייד זיא ,סניימ זיא
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 ןּוא ,טלעװ רעד ןיא ןענעז ייז רעּבָא ,טלעוו רעד ןיא רעמ טינ ןיּב ךיא ןּוא
 סָאװ ,ענעי ,ןעמָאנ ןייד ןיא ייז טיהַאַּב ,רעטָאפ רעקילײה .ריד ּוצ םּוק ךיא
 .סנייא ןענעז רימ יױװיֹזַא ,סנייא ןייז ןלָאז יז ידּכ ,ןּבעגעג רימ טסָאה ּוד

 ,ןעמָאנ ןייד ןיא טיהענּפָא יז ךיא ּבָאה ,ייז טימ ןעוועג ןיּב ךיא ןַמו-לָּכ
 ןייק ןוא ,טיהעגּפָא יז ּבָאה ךיא ןּוא ;ןּבעגעג רימ טסָאה ּוד סָאװ ,ענעי

 -רַאפ ןּופ ןּוז רעד רעסיוא ,ןעגנַאגעג ןריולרַאפ טינ יא יז ןּופ רעקיצנייא

 ;ריד ּוצ ךיא םּוק טציא רעּבָא* .ןרעװ םיּוקמ לָאז קוסָּפ רעד ידּכ ,גנוּברַאד
 החמִׂש ןיימ ךיז ןיא ןּבָאה ןלָאז יז ידּכ ,טלעו רעד ןיא ךיא דער סָאד ןּוא

 יז טָאה טלעװ יד ןּוא ;טרָאװ ןייד ןּבעגעג יז ּבָאה ךיא-* .לּופ רעד ּוצ
 טינ ןיּב ךיא יװ טקנּוּפ ,טלעו רעד ןּופ טינ ןענעו ייז תֹמחַמ ,טַאהעג טנייפ

 רעד ןּופ ןעמענסױרַא ייז טסלָאז ּוד זַא ,טינ טעּב ךיא* .טלעװ רעד ןּופ
 טינ ןענעז ייז* .ןוייּב םעד ןּופ ןטיהסיוא ייז טסלָאז ּוד זַא טרעיינ ,טלעוו

 ןיא יז קילײה" .טלעװ רעד ןופ טינ ןיּב ךיא יװ טקנוּפ ,טלעוו רעד ןּופ

 ןיא טקישעג ךימ טסָאה ּוד יװיֹוַא* .תֹמָא ןיא טרָאװ ןייד ;תמָא םעד

 .ןײרַא טלעװ רעד ןיא טקישעג ייז ךיא ּבָאה יױזַא טקנוּפ ,ןײרַא טלעװ רעד
 ןייז טקילײהעג ךיוא ןלָאז ייז ידּכ ,ךימ ךיא קילײה ןגעווטרעייז ןּופ ןּוא *
 .תֹמָא ןיא

 ךױא טרעיינ ,ןטעּב ךיא ּוט ןײלַא עקיזָאד יד רַאפ רָאנ טינ ןּוא

 ןלָאז ייז ידּכ*י ,טרָאװ רעייז ךרוד ררימ ןיא ןּבױלג ןלעװ סָאװ ,ענעי רַאפ
 יז ןַא ,ריד ןיא ךיא ןּוא ,רימ ןיא טסיּב ,רעטָאפ ,ּוד יוװיֹוזַא ;סנייא ןייז עלַא
 ךימ טסָאה ּוד זַא ,ןבױלג לָאז טלעװ יד ידּכ ,ודנּוא ןיא ןייז ךיוא ןלָאז
 ,ןּבעגעג יז ךיא ּבָאה ,ןּבעגעג רימ טסָאה ּוד סָאװ ,דובָּכ םעד ןּוא ? .טקישעג

 ןיא ּוד ןּוא ,ייז ןיא ךיא?* ,סנייא ןענעז רימ יװיֹוזַא ,סנייא ןייז ןלָאז יז ידּכ
 זַא ,ןסיװ לָאז טלעװ יד ידּכ ,סנייא קידתומילש ןרעװ ןלָאז יז ידּכ ,רימ
 ךימ טסָאה ּוד יוװיֹװַא ,טַאהעג ּביל ייז טסָאה ןּוא ,טקישעג ךימ טסָאה ּוד
 ,ןּבעגעג רימ טסָאה ּוד ןעמעוו ,ייז ךיוא זַא ,ליװ ךיא ,רעטָאפ** .טַאהעג ּביל
 סָאװ ,דובָּכ ןיימ ןעז ןענעק ןלָאז יז ידּכ ,ןיּב ךיא ּואוו ,רימ טימ ןייז ןלָאז
 רעד רַאפ ךָאנ ,טַאהעג ביל ךימ טסָאה ּוד םירָאװ ,ןּבעגעג רימ טסָאה ּוד
 טלעװ יד ,רעטָאפ רעקיטרַאפטכער ,ָא* .טלעװ רעד ןּופ גנוקיטסעפטנורג
 ,ןסייוו עקיזָאד יד ןּוא ;טנעקעג ךיד ּבָאה ךיא רעּבָא ,טנעקעג טינ ךיד טָאה
 ןייד טכַאמעג טנַאקַאּב יו רַאפ ּבָאה ךיא ןּוא* .טקישעג ךימ טסָאה ּוד זַא
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 רעכלעוו טימ ,טפַאשּביל יד ידּכ ,ןכַאמ טנַאקַאּב םיא לעװ ךיא ןּוא ,ןעמָאנ

 .ייז ןיא ךיא ןּוא ,ייז ןיא ןייז לָאז ,טַאהעג ּביל ךימ טסָאה ּוד
 ןעגנַאגעגסױרַא רע זיא ,דייר עקיזָאד יד טקידנערַאפ טָאה ַעּוׁשִי תעּב ןּוא הי

 ןעועג זיא סע ּואוו ,ןֹורדִק ךייט םעד רעּבירַא םידימלַּת ענייז טימ
 ךיוא ןּוא? .םידימלַּת ענייז טימ ןעגנַאגעגנַײרַא זיא רע ןכלעוו ןיא ,ןטרָאג ַא
 ַעּוׁשְי םירָאװ ;טרָא סָאד טנעקעג טָאה ,ןטָאררַאפ םיא טָאה סָאװ ,הדּוהי

 ,הדּוהי ןּוא* .םידימלַּת ענייז טימ ןעמוקעגפיונוצ לָאמליפ טרָאד ךיז זיא
 ןּוא םיִנֲהֹּכשָאר יד ןּופ רענידַאּב יד ןּוא לְיַח סָאד ןעמּוקַאּב טָאה רע תעּב

 .ןיזייִלּכ ןּוא סנרעטמַאל ןּוא ןעלקַאפ טימ ןיהַא ןעמּוקעגנָא זיא ,םישּורּפ יד
 רעּביא ןעמוק טפרַאדעג טָאה סָאװ ,גנידצלַא טסּואװעג טָאה ַעּוׁשִי ןּוא *

 ?ריא טכיז ןעמעװ :טגָאזעג יז ּוצ טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגסױרַא זיא רע ןּוא ,םיא
 .סע ןיּב ךיא :יײז ּוצ ַעּוׁשִי טגָאז .ירצֹונַה ַעּושִי :טרעפטנעעג םיא ייז ןּבָאה*
 תעּב ןּוא" .ןענַאטשעג ייז טימ יא ,ןטָאררַאפ םיא טָאה סָאװ ,הדוהי ןּוא

 ,ץכעלַײװרעטניה ןטעדטעגּפָא יז ןענעז ,סע ןיּב ךיא :טגָאזעג יז ּוצ טָאה רע

 ןעמעוו :טגערפעג רעדיװ ייז טָאה רע ןּוא* .דרע רעד ּוצ ןלַאפעג ןענעז ןּוא
 ךיא :טרעפטנעעג ַעּוׁשִי טָאה* .ירצֹונַה ַעּוׁשִי :טגָאזעג יז ןּבָאה ?ריא טכּוז

 יד טוָאל ,ךימ טכוז ריא בוא ,ןֵכֹּב ;סָאד ןיּב ךיא זַא ,טגָאזעג ךייא ּבָאה
 :טדערעג טָאה רע סָאװ ,טרָאװ סָאד ןרעװ טיוקמ לָאז עס ידּכ' .ןייג עקיזָאד
 ,ןקיצנייא ןייק ןריולרַאפ טינ ךיא ּבָאה ,ןּבעגעג רימ טסָאה ּוד סָאװ ,ענעי ןּופ

 ןוא ,ןגיוצעג יז טָאה ,דרעװש ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,סורטעּפ ןֹועמִש ןוא

 ןטכער ןייז טקַאהעגּפָא םיא ןּוא ,טכענק סלודְנןהֹּכ םעד ןָאטעג ץעז ַא טָאה
 טגָאזעג טָאה עעּוׁשִי ןּוא ! .סּוּכלַמ ןעוועג זיא ןעמָאנ סטכענק םעד ןּוא .רעיוא

 סָאװ ,סֹוּכ םעד ;ןײרַא דַײש רעד ןיא דרעוש יד ןירַא ּוט ;ןסּורטעּפ ּוצ
 ?ןקנירט טינ םיא ךיא לָאז ,ןּבעגעג רימ טָאה רעטָאפ רעד

 ןדִיי יד ןּופ רענידַאּב יד ןּוא ,ןַאמטּפױה רעד ןּוא ?לִיַח סָאד ןּוא

 טריפעג םדֹוק םיא ןּבָאה ןּוא * ,ןדנוּבעג םיא ןּבָאה ןּוא ןַעּושְי טּפַאכעג ןּבָאה
 םענעי ןיא זיא סָאװ ,ןאָפיִק ןופ רעש רעד ןעװעג זיא רע םירָאװ ,ןֶנָח ּוצ
 יד ןּבעגעג טָאה סָאװ ,אָפיֵק ןעוועג זיא סָאד ןּוא!+ .לודָגְןהֹּכ ןעוועג רָאי
 רַאפ ןּברַאטש לָאו שטנעמ ןייא זַא ,רעכַײלג זיא סע זַא ,הדצֲע ןַא ןדִיי
 ,קלָאפ םעד

 ןָאטעג טָאה ױזַא ןוא ,ןַעּוׁשִי ןעגנַאגעגכָאנ זיא סורטעּפ ןֹועמִש ןּוא *
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 טימ טנַאקַאּב ןעװעג זיא דימלַּת רעקיזָאד רעד ןּוא .דימלַּת רערעדנַא ןַא

 םעד ןּופ ףיוה םעד ןיא ןַעּוׁשִי טימ ןעגנַאנעגנַײרַא זיא ןּוא ,לודָגןהֹּכ םעד
 ןוא .ריט רעד ייּב ןסיורד ןיא ןענַאטשעג זיא סורטעּפ תעּב * ,לודָג-הֹּכ

 זיא ,לודָגןהֹּכ םעד טימ טנַאקַאּב ןעועג ויא סָאװ ,דימלַּת רערעדנַא רעד
 ןּוא ,ריט יד טיהעג טָאה סָאװ ,ריא ּוצ טדערעג טָאה ןּוא ןעגנַאגעגסױרַא

 ,ריט יד טיהעג טָאה סָאװ ,טסניד יד ןּוא * .ןסּורטעּפ טכַארּבעגנַײרַא טָאה
 ?םידימלַּת סנַאמ םעד ןּופ רענייא ךיוא טינ ּוטסיּב :ןסּורטעּפ ּוצ טגָאזעג טָאה
 טרָאד ןענעז רענידַאּב יד ןּוא טכענק יד ןּוא* .טינ סע ןיּב ךיא :רע טגָאז
 ןעװעג ויא סע םירָאװ ,ןליוק ןּופ רעייפ ַא טכַאמעג ןּבָאה ןּוא ,ןענַאטשעג
 טימ ןענַאטשעג ךיוא זיא סּורטעּפ ןּוא ;טמערַאװעג ךיז ןּבָאה יז ןּוא ,טלַאק

 .טמערַאװעג ךיז טָאה ןּוא ,ייז
 ןּוא ,םידימלַּת ענייז ןגעװ ןַעּושִי טגערפעג טָאה לודָנְןהֹּכ רעד ןּוא !*

 ןפָא טדערעג ּבָאה ךיא :טרעפטנעעג םיא ַעּוׁשִי טָאה" .גנונרעל ןייז ןגעוו
 םעד ןיא ןּוא ,תֹויָסַנּכיּתְּב יד ןיא טנרעלעג דימָּת ּבָאה ךיא ;טלעװ רעד רַאפ

 שינעגרָאּברַאפ ןיא ןּוא ,ןעמַאװצ ךיז ןעמוק ןדִיי עלַא ּואו ,ׁשדְקְמַהתיֵּב
 סָאװ ,יד גערפ !ךימ ּוטסגערפ סָאװרַאפ"י .טדערעג טינרָאג ךיא ּבָאה

 סניוזַא סָאװ ןסייוו יז ,עז ;ײז ּוצ טדערעג ּבָאה ךיא סָאװ ,טרעהעג ךימ ןּבָאה

 יד ןּופ רענייא טָאה ,טגָאועג סָאד טָאה רע זַא ןּוא* .טגָאזעג ּבָאה ךיא
 :טגָאזעג ןּוא ,ןַעּוׁשִי ןּבעגעג שטַאּפ ַא ,ייּברעד ןענַאטשעג זיא סָאװ ,רענידַאּב
 ךיא ּבױא :טרעפטנעעג ַעּוׁשִי םיא טָאה* ?לודָנןהֹּכ םעד ּוטסרעּפטנע ױזַא
 ,טכער ּבױא רָאנ ;סטכעלש םעד ןגעוונופ תודָע גָאז ,סטכעלש טדערעג ּבָאה
 ,ןאָפיִק ּוצ ןדנּוּבעג טקישעג םיא טָאה ןֶנָח ןּוא** ?ךימ ּוטסגָאלש סָאװרַאפ

 .לודָנ-ןהֹּכ םעד
 ןוא .טמערַאװעג ךיז טָאה ןּוא ןענַאטשעג ויא סּורטעּפ ןֹועמִש ןּוא =*

 ןּוא ?םידימלַּת ענייז ןּופ רענייא ךיוא טינ ּוטסיּב :טגָאועג םיא ּוצ ןּבָאה יז
 םעד ןּופ רענייא טגָאז* .טינ סע ןיּב ךיא :טגָאזעג ןּוא ,טנקיילעג טָאה רע
 טָאה סּורטעּפ ןעמעוו ,םעד ןּופ בורק ַא ןעוועג ויא סָאװ ,טכענק סלודְג-ןהֹּכ

 ?ןטרָאג ןיא םיא טימ ןעועג טינ ךיד ךיא ּבָאה :רעױא סָאד טקַאהעגּפָא
 .טַײרקעג ןָאה רעד טָאה ףֹּכיֵּת ןּוא ;טנקיילעג רעדיװ טָאה סּורטעּפ ןוא?

 ;ןירַא ףיוהטכירעג םעד ןיא ןאָפיִֵק ןּופ טריפעג ןַעושי ןּבָאה יז ןּוא *
 םעד ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא טינ ןענעז ןײלַא יז ןּוא .ןעניגַאּב ןעוועג זיא סע ןּוא
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 םעד ןסע ןענעק ןלָאז טרעיינ ,ןייז אמטמ טינ ךיז ןלָאז ייז ידּכ ,ףיוהטכירעג
 :טגָאזעג טָאה ןּוא ,יײז ּוצ ןעגנַאגעגסױרַא ויא סּוטַאליּפ ןּוא .חַסָּפןּברִק
 יז ןּבָאה* ?ןַאמ ןקיוָאד םעד ןגעק ריא טגנערּב גנוקידלושַאּב ערעסָאװ
 ןייק ןָאטעג טינ טלָאװ רעקיזָאד רעד ןעוו :טגָאזעג םיא ּוצ ןּוא ,טרעפטנעעג

 סּוטַאליּפ*! .ריד וצ טרעפטנעעגרעּביא ןעוועג טינ םיא רימ ןטלָאװ ,סטכעלש

 רעיא טױל םיא טּפשִמ ןּוא ,םיא ריא טמענ :טגָאזעג יז ּוצ רעּבירעד טָאה
 ּוִצ תושר ןייק טינ ןּבָאה רימ :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה ןדִיי יד ןּוא .הדרֹוּת

 ,ןַעּושִי ןופ טרָאװ סָאד ןרעװ םיױוקמ לָאז עס ידּכ)** ;ןשטנעמ ַא ןטייט
 טוט ןיִמ רעסָאװ טימ ןעוװעג וַמַרמ טָאה רע תעּב ,טדערעג טָאה רע סָאװ

 .(ןּברַאטש טעװ רע

 ףיוהטכירעג םעד ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא רעדיװ רעּבירעד זיא סּוטַאליּפ **
 ןופ ךלֶמ רעד ּוטסיּב :טגָאזעג םיא ּוצ ןּוא ,ןַעּוׁשִי ןפורעג טָאה ןּוא ,ןײרַא

 ,ןײלַא ריד ןּופ ןגָאז סָאד ּוטסּוט :טרעפטנעעג טָאה ַעּוׁשִי ןּוא** ?ןדִיי יד
 סּוטַאליּפ טָאה* !?רימ ןגעווּופ טגָאועג ערעדנַא סָאד ריד ןּבָאה רעדָא
 ןּבָאה םיִנֲהֹּכישָאר יד ןּוא קלָאפ ןגייא ןייד ?דַיי ַא ךיא ןיּב :טרעפטנעעג

 "טנעעג עּוׁשִי טָאה"* ?ןָאטעג ּוטסָאה סָאװ ;רימ ּוצ טרעפטנעעגרעּביא ךיד
 זרוכלַמ ןיימ ּבױא ;טלעװ רעקיזָאד רעד ןּופ טינ זיא תוכלַמ ןיימ :טרעפ
 ,טפמעקעג רענידַאּב עניימ ןטלָאװ ,טלעװ רעקיזָאד רעד ןּופ ןעוועג טלָאװ

 ןיימ זיא רעּבָא טציא ;ןדִיי יד ּוצ ןרעװו טרעפטנעעגרעּביא טינ לָאז ךיא זַא
 טסייה :טגָאועג םיא ּוצ רעּבירעד טָאה סוטַאליּפ" .ןענַאדנּופ טינ תוכלַמ

 ןיִּב ךיא זַא ,טסגָאז ּוד :טרעפטנעעג טָאה ַעּוׁשִי ןּוא ?ְךלֵמ ַא טסיּב ּוד ,סע
 ךיא ןיּב םעד ּבילּוצ ןּוא ,ןרָאװעג ןריוּבעג ךיא ןיּב םעד ּבילּוצ .ךלֵמ ַא
 .תמָא םעד רַאפ ןגָאז תודָע לָאז ךיא ידּכ ,ןירַא טלעװ רעד ןיא ןעמּוקעג
 ּףצ טגָאו* .לֹוק ןיימ ןרעה טוט ,תמָא םעד ןּופ ויא סָאװ ,רענייא רעדעי
 ?תמָא זיא סָאװ :סּוטַאליּפ םיא

 ןעגנַאגעגסױרַא רעדיו רע זיא ,טגָאזעג סָאד טָאה רע יװ םעדכָאנ ןּוא
 .דלוש םּוש ןייק םיא ןיא טינ ןיפעג ךיא :טגָאזעג יז ּוצ טָאה ןּוא ,ןדִיי יד ּוצ

 םענייא ןוָאל יירפ ךייא לָאז ךיא ןַא ,גהנִמ ַא ןַארַאפ ויא ךייא ייּב רעּבָא*
 ןּופ ךלֶמ םעד ןזָאל יירפ ךייא לָאז ךיא זַא ,רעּבירעד ריא טליוו ;חסַּפ ףיוא
 םעד טינ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןגירשעגסיוא רעדיװ רעּבירעד ןּבָאה ייז* ?ןדִיי יד
 .ןלוַג ַא ןעוועג זיא אָּבַא-רַּב ןּוא !ןאָּבַא-רַּב טרעיינ ,ןקיזָאד
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 .ןסיימש טזָאלעג םיא טָאה ןּוא ,ןַעּוׁשִי ןעמונעג סוטַאליּפ טָאה טלָאמעד וי
 יז ןּוא ,רענרעד ןּופ ןיורק ַא ןטכָאלפעגסיוא ןּבָאה רענלעז יד ןּואי

 .לטנַאמ רוּפרּוּפ ַא ןיא טדײלקַאּב םיא ןּוא ,ּפָאק ןייז ףיוא טצעזעגפירַא
 יד ןּופ ךלֵמ ,ריד םבולָש :טגָאזעג ןּוא ,םיא ּוצ טנעענעג ןּבָאה ייז ןּוא*

 ויא סּוטַאליּפ ןּוא* .טנעה ערעייז טימ טשטַאּפעג םיא ןּבָאה ייז ןּוא !ןדִיי
 ּוצ סױרַא םיא ךיא ריפ טָא :טגָאזעג יז ּוצ טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגסױרַא רעדיוו
 ןוא* .דלוש םּוש ןייק טיא ןיא טינ ןיפעג ךיא ןַא ,ןסיוװ טלָאז ריא ידּכ ,ךייא
 םעד ןּוא רענרעד ןּופ ןיורק יד ןגָארטעג טָאה ןּוא ,ןעמּוקעגסױרַא זיא ַעּוׁשִי
 !שטנעמ רעד ןיא טָא :טגָאועג יז ּוצ טָאה סּוטַאליּפ ןּוא .לטנַאמ רּוּפרּוּפ

 יז ןּבָאה ,ןעועג םיא ןּבָאה רענידַאּב יד ןּוא םיִנֲהֹּכישָאר יד זַא ןּוא'
 ריא טמענ :סּוטַאליּפ יז ּוצ טגָאז !םיא קיציירק ,םיא קיציײרק :ןגירשעגסיוא

 .דלוש םּוׁש ןייק םיא ןיא טינ ןיפעג ךיא םירָאװ ,םיא טקיצײרק ןּוא םיא

 רעד טױל ןּוא ,הדרֹוּת ַא ןּבָאה רימ :טרעפטנעעג ןדִיי יד םיא ןּבָאה'
 םעד רַאפ טכַאמעג ןײלַא ךיז טָאה רע תֹמחַמ ,התיִמ-בייַח רע ויא הרֹוּת

 רעמ ךָאנ רע טָאה ,טרעהעג סָאד טָאה סּוטַאליּפ ןעוו ןּוא* .םיִהֹלֲאןִּב
 ףיוהטכירעג םעד ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא רעדיװ זיא רע ןּוא" ,ןעמּוקַאּב ארֹומ

 םיא טָאה ַעּוׁשִי רעּבָא ?ּוטסיּב ןענַאװנּופ :ןַעּושִי ּוצ טגָאועג טָאה ןּוא ,ןײרַא
 ּוצ :טגָאועג םיא ּוצ רעּבירעד טָאה סּוטַאליּפ * .הבּושּת ןייק ןּבעגעג טינ

 ,ןזָאל ּוצ יירפ ךיד תושר ּבָאה ךיא זַא ,טינ ּוטסײװ ?ןדער טינ ּוטסּוט רימ
 טסטלָאװ ּוד :טרעפטנעעג םיא טָאה ַעּוׁשִי ןּוא ! ?ןקיציײרק ּוצ ךיד תושר ןּוא

 ןרָאװעג ןּבעגעג טינ ריד טלָאװ יז ּביױא ,רימ רעּביא טכַאמ ןייק טַאהעג טינ

 ,ריד ּוצ טרעפטנעעגרעּביא ךימ טָאה סָאװ ,רעד טָאה רעּבירעד ;ןּבױא ןּופ
 .דניז ערעסערג ַא

 יד רעּבָא ;ןזָאל ּוצ יירפ םיא טכוזעג סּוטַאליּפ טָאה ןָא טלָאמעד ןּופ

 ןקיָאד םעד יירפ טסוָאל ּוד ּבױא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןגירשעגסיוא ןּבָאה ןדִיי
 ןילַא ךיז טכַאמ סָאװ ,רענייא רעדעי ;טניירפ סרסיק םעד טינ ּוטסיּב ,ןַאמ
 יד טרעהעג טָאה סּוטַאליּפ ןעו ןּוא:* .תוכלַמּב-דֶרֹומ זיא ,ךלָמ ַא רַאפ
 טצעזעגרעדינַא ךיז טָאה ןּוא ,ןַעּוׁשִי טכַארּבעגסױרַא רע טָאה ,דייר עקיָאד
 ןּוא ,גנורעטסַאלּפ יד טסייה סָאװ ,ץַאלּפ םעד ףיוא ,טּפשִמַה-אַסְּכ םעד ףיוא
 רטסקעז רעד םּורַא ,חַסָּפ-בֶרֶע ןעוועג זיא סע ןּוא :* .אָתֹּבַג ,ׁשֶדֹוק-ןושָל ףיוא
 יז ןּוא !ְךלֶמ רעיא ויא טָא ;ןדִיי יד ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא .העָש
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 ּוצ טגָאז !םיא קיצײרק ,םיא טימ קעװַא ,םיא טימ קעװַא :ןגירשעג ןּבָאה
 ןּבָאה םיִנֲהֹּײשָאר יד ןּוא ?ךלֵמ רעיא ןקיציירק ךיא לָאז :סּוטַאליּפ יז

 טָאה טלָאמעד:* .רֶסיֵק םעד ץּוחַא ,ךלֵמ ןייק טינ ןּבָאה רימ :טרעפטנעעג

 .ןרעוו ּוצ טקיציירקעג ,יײז ּוצ טרעפטנעעגרעּביא םיא רע
 ןייז ןגָארטעג ןײלַא טָאה רע ןּוא .ןעעּושְי ןעמּונעג רעּבירעד ןּבָאה יז?

 רעד ןסייהעג טָאה סָאװ ,ץַאלּפ םעד ּוצ ןעגנַאגעגסױרַא ויא רע ןּוא ,בָלצ
 יז ןֹּבָאה ןטרָאד * .אָּתלֶגלִג רע טסייה ׁשֶדֹוק-ןושָל ףיוא ןּוא ,ץַאלּפ-לדַײש

 ןוא ,םענייא טייז רעדעי ףיוא ,ערעדנַא ייווצ םיא טימ ןּוא ,טקיציײרקעג םיא
 ,טפירשפיוא ןַא ןּבירשעגנָא ךיוא טָאה סּוטַאליּפ ןּוא* .טימ רעד ןיא ןַעּוׁשִי
 ַעּושִי :ןענַאטשעג ויא טרָאד ןּוא ;בָלֹצ םעד ףיוא ןָאטעגפױרַא יז טָאה ןּוא

 רעּבירעד ןּבָאה טפירשפיוא עקיזָאד יד" .ןדִיי יד ןּופ ךלֶמ רעד ,ירצֹונַה
 ,ןרָאװעג טקיצײרקעג זיא ַעּוׁשִי או ,ץַאלּפ רעד םירָאװ ,ןדִיי ְךַס ַא טנעיילעג

 "ןושָל ףיוא ןּבירשעג ןעוועג זיא סָאד ןּוא ;טָאטש רעד ןּופ טנעָאנ ןעוועג זיא

 ןּבָאה ןדִיי יד ןּופ טבינַהֹּכישָאר יד ןּוא*י .שיכירג ןיא ןּוא ,שינַײטַאל ,שֶדֹוק
 טָאה רע זַא טרעיינ ,ןדִיי יד ןּופ ךלֶמ רעד :טינ ּביירש :ןסּוטַאליּפ ּוצ טנָאועג
 :טרעפטנעעג טָאה סּוטַאליּפ ןּואי ,ןדִיי יד ןּופ ךלֶמ רעד ןיּב ךיא :טגָאזעג
 .ןּבירשעג ךיא ּבָאה ,ןּבירשעג ּבָאה ךיא סָאװ

 ןעמּונעג ןּבָאה ,טקיציירקעג ןַעּושְי ןּבָאה יז תעּב ,רענלעז יד ןּוא *
 ןּוא ,קֶלָח ַא רענלעז ןדעי רַאפ ,םיִקָלַח ריפ טכַאמעג ןּוא םישּוּבלַמ ענייז
 ןּבױא ןּופ טּבעװעג ,טָאנ ַא ןָא ןעוועג זיא קָאר רעד ןּוא .קָאר ןייז ךיוא
 רימָאל :ןרעדנַא םּוצ רענייא טגָאזעג רעּבירעד ןּבָאה יײז* .ךרוד ןּוא ךרוד

 ידּכ ;ןייז לָאז רע סעמעװ ,םיא ףיוא לרֹוג ןפרַאװ טרעיינ ,ןסיירעצ טינ םיא
 :ןרעװ םיוקמ לָאז קוסָּפ רעד

 ;ךיז ןשיוצ םידָגֹּב עניימ טלייטעצ ןּבָאה ייז

 ,אלרֹוג ןפרָאװעג יז ןּבָאה טנַאװעג ןיימ רעּביא ןּוא
 ןענעז ןַעּוׁשִי ןּופ בָלֹצ םעד ייּב ןּוא ;ןָאטעג רענלעז יד ןּבָאה ױזַא ןּוא

 ןופ ּבייו סָאד םִירְמ ,רעטסעװש סרעטומ ןייז ןּוא ,רעטּומ ןייז ןענַאטשעג

 ,רעטומ ןייז ןעזעג טָאה ַעּוׁשִי תעּב ןּוא"" .הָלָדְגַמ ןּופ םִירִמ ןּוא ,ןסֶפֹולק
 רע טָאה ,ייּברעד ןייטש ,טַאהעג ּביל טָאה רע ןעמעוװ ,דימלַּת םעד ןּוא
 טגָאועג רע טָאה ךָאנרעד* !ןּוז ןייד זיא טָא ,הֹׂשָא :רעטּומ ןייז ּוצ טגָאזעג

 .19 ,בכ םילהּת א
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 רעד טָאה ןָא העָש רענעי ןופ ןּוא !רעטּומ ןייד ויא טָא :דימלַּת םעד ּוצ
 .ךיז ּוצ ןעמונעג יז דימלַּת

 יא גנידצלַא זַא ,טסואועג טָאה רע לייוו ,ַעּוׁשִי טָאה םעדכָאנ ןּוא
 :טגָאועג רע טָאה ,ןרעװ םיוקמ לָאז קוטָּפ רעד ידּכ ןּוא ,טקידנערַאפ ןיוש

 :קיסע טימ לּופ ילָּכ ַא ןענַאטשעג זיא טרָאד ןּוא* .קיטשרָאד ןיּב ךיא

 ,לגנעטש-בֹוזֲא ןַא ףיוא קיסע טימ לּופ טָאװש ַא ןָאטעגפױרַא ןּבָאה יז ןּוא

 ,קיסע םעד ןעמונעג טָאה ַעּוׁשִי זַא ןּוא* .ליומ ןייז ּוצ טגנַאלרעד סע ןּוא

 ןוא ,ּפָאק ןייז טגינעג טָאה רע ןּוא ;טקידנעעג זיא סע :טנָאזעג רע טָאה
 .המָשנ ןייז טכיוהעגסיוא

 טינ ןלָאז םיפּוג יד ידּכ ןּוא ,תֹּבַש-בֵרֶע ןעועג זיא סע תֹמחַמ ןּוא יי
 ַא ןעװעג זיא תֹּבַש רענעי םירָאװ) תֹּבַש רעּביא בָלֹצ ןפיוא ןּבַײלּברַאפ
 ןכערּבעצ לָאז ןעמ ןַא ,ןסוטַאליּפ ייּב ןטעּבעג ןדִיי יד ןּבָאה ,(גָאט רעסיורג
 רענלעז יד ןּוא* .ןעמונעגקעװַא ןרעוו ןענעק ןלָאז ייז זַא ןּוא ,סיפ ערעייז

 םעד ןּופ ןּוא ,ןטשרע םעד ןּופ סיפ יד ןכָארּבעצ ןּבָאה ןּוא ,ןעמּוקעג ןענעז

 ןענעז יז ןעװ רעּבָא* ;ןרָאװעג טקיצײרקעג םיא טימ ויא סָאװ ,ןרעדנַא
 טינ יז ןּבָאה ,טוט ןיוש ויא רע זַא ,ןעועג ןּבָאה ןּוא ,ןַעּוׁשִי ּוצ ןעמוקעג

 זיּפִש ַא טימ טָאה רענלעז יד ןּופ רענייא רעּבָא* .סיפ ענייז ןכָארּבעצ
 .רעסַאװ ןּוא טּולּב ןעמוקעגסױרַא ףּכיֵּת יא סע ןּוא ,טייז ןייז ןכָאטשעג
 ןגָאז תֹודָע ןייז ןּוא-טגָאזעג תֹודָע טָאה ,ןעועג סע טָאה סָאװ ,רעד ןּוא +

 .ןּבױלג טלָאז ריא ךיוא ידּכ - תמָא טגָאז רע ןַא ,טסיײװ רע ןּוא ,תמָא זיא
 ןופ ןייּב ןייק :ןרעװ םיױקמ לָאז קוסָּפ רעד ידּכ ,ןעשעג זיא סָאד םירָאװ *
 :קוסָּפ רערעדנַא ןַא טגָאז רעדיװ ןוא* .אןכָארּבעצ ןרעװ טינ לָאז םיא
 ,בןכָאטשעג ןּבָאה יז ןעמעװ ,םיא ףיוא ןקּוק ןלעװ ייז

 רענעגרָאּברַאפ ַא ןעוועג זיא סָאװ ,םִיַתָמָר ןּופ ףסֹוי טָאה םעדכָאנ ןּוא
 ןַא ,ןסּוטַאליּפ ייּב ןטעּבעג ,ןדִיי יד רַאפ ארֹומ סיוא ,ןעּוׁשִי ןופ דימלַּת
 ןבעגעג םיא טָאה סּוטַאליּפ ןּוא ,ףּוג סֵעּושִי ןעמענקעװַא ןגעמ לָאז רע

 .ףּוג ןייז ןעמונעגקעװַא טָאה ןּוא ,ןעמּוקעג רעּבירעד זיא רע .שינעּבױלרעד
 ןעמוקעג זיא ,טכַאנייּב ןעמוקעג םיא ּוצ םדֹוק יא סָאװ ,ןֹומיִדֹקַנ ךיוא ןּוא

 טרעדנוה ןּופ ְךֶרֶע ןַא ,ןעָאלַא ןּוא ערימ ןּופ גנושימ ַא טכַארּבעג טָאה ןּוא
 טלקיװעגנַײא םיא ןּבָאה ןּוא ןעּושִי ןופ ףּוג םעד ןעמונעג ןּבָאה יז ןּוא * .טנּופ

 ,10 ,םי הירכז ב .46 ,בי תֹומׁש א
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 ןדיי ייּב גהנמ רעד יא סע יװ ,םבימָׂשּב יד טימ ןעמַאזּוצ םיכיֵרכַּת ןיא
 זיא ,ןרָאװעג טקיציײרקעג זיא רע ּואוו ,טרָא םעד ןיא ןּוא* .ןייז ּוצ רֹּבִקמ
 ךָאנ זיא םיא ןיא סָאװ ,רבק רעיינ ַא ןטרָאג םעד ןיא ןּוא ,ןטרָאג ַא ןעוועג
 ייּב תֹּבַש-בֶרֶע ןעוועג ןיוש זיא סע תמחַמ ןּוא * .ןרָאװעג טגיילעג טינ רענייק

 .ןַעּושִי טגײלעגנַײרַא ןטרָאד יז ןּבָאה ,טנעָאנ ןעוועג זיא רבק רעד ןּוא ,ןדִיי

 ןעוועג ךָאנ ויא סע תעַשּב ,ךָאװ רעד ןּופ גָאט ןטשרע םעד ףיוא ןּוא ר
 טָאה ןּוא ,רבק םּוצ ןענינַאּב ןעמוקעג הָלָדגַמ ןּופ םִירְמ זיא ,לקנוט

 זיא יז ןּוא* .רבֵק םעד ןּופ ןרָאװעג ןעמּונעגקעװַא זיא ןייטש רעד זַא ,ןעזעג
 ,דימלַּת ןרעדנַא םעד ּוצ ןּוא ןסּורטעּפ ןֹועמִש ּוצ ןעמוקעג זיא ןּוא ,ןפָאלעג

 -קעװַא ןּבָאה ייז :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה ןּוא ,טַאהעג ּביל טָאה ַעּוׁשִי ןעמעוו
 םיא ןּבָאה ייז ּואו טינ ןסייוו רימ ןּוא ,רבק םעד ןּופ רַאה םעד ןעמונעג

 ןּוא ,דימלַּת רערעדנַא רעד ןּוא ,ןעגנַאגעגסױרַא זיא סּורטעּפ ןּוא* .טגיילעג
 ,ןעמַאװצ ןפָאלעג עדייּב ןענעז יז ןּוא* .רבֵק םּוצ ןעגנַאגעג ןענעז יז
 ןעמּוקעגנָא זיא ןּוא ,ןסּורטעּפ ןפָאלעגרעּביא זיא דימלַּת רערעדנַא רעד ןּוא

 טָאה ,טקּוקעגנַײרַא ןּוא ןגיױּבעגנַײא ךיז טָאה רע זַא ןּוא* .רבק םּוצ רעירפ

 זיא ךָאנרעד' .ןעגנַאגעגנַײרַא טינ ויא רע רעּבָא ;ןגיל םיכיֵרכַּת יד ןעזעג רע
 םעד ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא ןיא רע ןּוא ,םיא ךָאנ ןעמּוקעגנָא סּורטעּפ ןֹועמִׁש

 סָאװ ,לכיט סָאד ןּוא" ,ןגיל םיכיֵרכַּת יד ןעועג טָאה רע ןּוא ;ןײרַא רבק
 טרעיינ ,םיכיֵרכַּת יד טימ ןגעלעג טינ ויא ,ּפָאק ןייז ףיוא ןעװעג זיא
 ןעגנַאגעגנַײרַא יא ךָאנרעד ןּוא* .רעדנױזַאּב ץַאלּפ ַא ןיא טלקיוועגפיונוצ

 ןּוא ,רבק םּוצ ןעמּוקעג רעירפ זיא סָאװ ,-דימלַּת רערעדנַא רעד ךיוא

 ןענַאטשרַאפ טינ ךָאנ ןּבָאה ייז םירָאװ" .טּבױלגעג ןּוא ,ןעועג טָאה רע
 ןענעז םידימלַּת יד ןּוא!? .םיִתָּמַה-תִיְחּת ןייטשפיוא וומ רע ןַא ,קוסָּפ םעד
 .םײהַא ךיז ּוצ קעװַא רעדיװ רעּבירעד

 .טנייוועג טָאה ןּוא רבק םייּב ןסיורד ןיא ןענַאטשעג ויא םִירִמ רעּבָא וי
 ןיא טקּיקעגנַײרַא טָאה ןּוא ןגױּבעגנַײא ךיז יז טָאה ,טנייװעג טָאה יז יװ ,ןּוא
 ףּוג רעד אוו ,ןציז ןסַײװ ןיא םיכָאלַמ ייווצ ןעועג טָאה יז ןּוא = ;רבק םעד
 יז ןּוא .סנסּופּוצ רענייא ןּוא ,סנּפָאקוצ רענייא ,ןגעלעג זיא ןַעּוׁשְי ןּופ

 יז תֹמחַמ :יײז ּוצ יז טגָאז ?ּוטסניײװ סָאװרַאפ ,השֶא :טגָאזעג ריא ּוצ ןּבָאה
 .טגיילעג םיא ןּבָאה יז ּואוו ,טינ סייוו ךיא ןּוא ,רַאה ןיימ ןעמּונעגקעװַא ןּבָאה

 ןַעּושִי ןעזעג ןּוא ,טיירדעגסיוא ךיז יז טָאה ,טגָאזעג סָאד טָאה יז תעּב ןּוא
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 :ַעּוׁשֵי ריא ּוצ טגָאז** .ַעּוׁשִי זיא סָאד זַא ,טסּואוװעג טינ טָאה יז רעּבָא ,ןייטש

 ןעמּונעגנָא םיא טָאה יז תֹמחַמ ןּוא ?וטסכוז ןעמעװ ?ּוטסנייװ סָאװרַאפ ,השֶא
 םיא טסָאה ּוד ּבױא ,רַאה :טגָאועג םיא ּוצ יז טָאה ,רענטרעג םעד רַאפ

 םיא לעװ ךיא ןּוא ,טגיילעג םיא טסָאה ּוד ּואו ,רימ גָאז ,ןגָארטעגקעװַא

 ןּוא ,טיירדעגסיוא ךיז טָאה יז ןּוא !םִירִמ :ַעּוׁשִי ריא ּוצ טגָאז* .ןעמענקעװַא

 טגָאז" .רערעל :ןגָאז וצ טניימ סָאװ ,ינֹוּבִר :שֶדֹוק-ְןושְל ףיוא טגָאזעג םיא ּוצ
 ּוצ ןעגנַאגעגפױרַא טינ ךָאנ ןיּב ךיא םירָאװ ,ןָא טינ ךימ ריר :ריא ּוצ ַעּוׁשִי

 ּוצ ףױרַא ייג ךיא :יײז גָאו ןּוא ,רעדידּב עניימ ּוצ יג טרעיינ ;רעטָאפ םעד

 ןוא .טָאג רעיא ןּוא טָאג ןיימ ּוצ ןּוא ,רעטָאפ רעיא ןּוא רעטָאפ ןיימ

 ךיא :םידימלַּת יד טליײצרעד טָאה ןּוא ןעגנַאגעג יא הֹלָדְנַמ ןופ םִירמ

 .ןכַאז עקיזָאד יד טגָאזעג ריא ּוצ טָאה רע ןַא ןּוא ;רַאה םעד ןעזעג ּבָאה
 תעּב ,ךָאװ רעד ןּופ גָאט ןטשרע םעד ,גָאט םענעי ןּופ טנוװָא ןיא ןּוא

 ארֹומ סיוא ,ןעוועג ןענעו םידימלַּת יד ּואוו ,ןסָאלשרַאפ ןעוועג ןענעז ןריט יד

 ּוצ טָאה ןּוא ,ייז ןשיוצ ןענַאטשעג זיא ןּוא ןעמּוקעג ַעּוׁשִי זיא ,ןדִיי יד רַאפ

 יז רע טָאה ,טגָאזעג סָאד טָאה רע תעּב ןּוא* !םֶכיֵלַע-םולָש :טגָאזעג יז
 תעּב ,טיירפעג ךיז ןּבָאה םידימלַּת יד ןּוא .טייז ןייז ןּוא טנעה ענייז ןזיוועג

 -םולָש :טגָאזעג ייז ּוצ לָאמַאכָאנ טָאה ַעּוׁשִי ןּוא" .רַאה םעד ןעזעג ןּבָאה יז

 .ךייא ךיא קיש יװַא טקנּוּפ ,טקישעג ךימ טָאה רעטָאפ רעד יוװיֹזַא !םֶכיֵלֲע
 ּוצ ןּוא ,ייז ףיוא ןָאטעג ךיוה ַא רע טָאה ,טגָאועג סָאד טָאה רע ןַא ןּוא יי

 ,לחֹומ טנעז ריא דניז סעמעוו" .ׁשֶדֹוקֲה ַחּור םעד לּבקמ טייז :טגָאזעג יז
 .ןטלַאהרַאפ יז ןענעז ,טלַאהרַאפ ריא דניז סעמעוו ;ןּבעגרַאפ יז ןענעז יד רַאפ

 רעד :ןפורעג טָאה ןעמ ןעמעוו ,ףלעװצ יד ןּופ רענייא ,אָמֹוּת ןּוא?!

 ערעדנַא יד* .ןעמוקעג זיא ַעּוׁשִי תעּב ,ייז טימ ןעוועג טינ זיא ,גניליווצ
 רע .רַאה םעד ןעועג ןנָאה רימ :םיא ּוצ טגָאזעג רעּבירעד ןּבָאה םידימלַּת
 ןיא לגענ יד ןּופ ןמיִס םעד ןעז לעװ ךיא ןדייס :טגָאזעג יז ּוצ טָאה רעּבָא
 ןָאטנַײרַא ןּוא ,לגענ יד ןּופ ןמיִס םעד ןיא רעגניפ ןיימ ןָאטנַײרַא ןּוא ,טנעה ענייז

 .ןּביױלג טינ ךיא לעװ ,טייו ןייז ןיא טנַאה ןיימ
 ןיא ןעװעג רעדיוו םידימלַּת ענייז ןענעז םּורַא געט טכַא ןיא ןוא**

 ןעװעג ןענעז ןריט יד תעּב ןּוא .יז טימ ןעװעג זיא אָמֹוּת ןּוא ,זיױה םעד
 :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ייז ןשיווצ ןענַאטשעג זיא ןּוא ןעמּוקעג ַעּוׁשִי זיא ,ןסָאלשרַאפ
 רעהַא סיױא קערטש :ןאָמֹוּת ּוצ טגָאזעג רע טָאה ךָאנרעד* !םֶכיֵלֲע-םולָש



 245 ןנחֹוי 9 ,אכ--28 ,ם

 יז ּוט ןּוא ,טנַאה ןייד סיוא קערטש ןּוא ;טנעה עניימ עז ןּוא ,רעגניפ ןייד
 אֵמֹוּת טָאה- .קיּבױלג טרעיינ ,קיּבױלגמּוא טינ ייז ןּוא ;טיײז ןיימ ןיא ןײרַא
 םיא ּוצ טגָאז* !טָאג ןיימ ןּוא רַאה ןיימ :טגָאזעג םיא ּוצ ןּוא ,טרעפטנעעג

 סָאװ ,יד ויא לאו ?טּבױלגעג וטסָאה ,ןעועג ךימ טסָאה ּוד לייוו :ַעּוׁשִי

 .טּביױלגעג יז ןּבָאה ךָאד ןּוא ,ןעזעג טינ ןּבָאה
 ,םידימלַּת יד רַאפ ןָאטעג עּוׁשִי טָאה סנכייצ ערעדנַא ְךַס ַא ךָאנ ןּוא *

 ןענעז עקיזָאד יד רעּבָא* .רֵפֵס ןקיזָאד םעד ןיא ןּבירשרַאפ טינ ןענעז סָאװ
 ,םיִהֹלֲא-ְןֶּב רעד ,ַחיִׁשָמ רעד זיא ַעּוׁשִי וַא ,ןּבױלג טלָאז ריא ידּכ ,ןּבירשרַאפ

 .ןעמָאנ ןייז ןיא ןּבעל ןּבָאה ןענעק ריא טלָאז ןּביױלג ןיא זַא ןּוא
 ייַּב םידימלַּת יד ּוצ טקעלּפטנַא רעדיװ ַעּוׁשִי ךיז טָאה םעדכָאנ ןּוא 6 י

 ןקיזָאד םעד ףיוא טקעלּפטנַא ךיז טָאה רע ןּוא ;הירַבט ןּופ םַי םעד 87
 ןעמ ןעמעװ ,אָמֹוּת ןּוא סּורטעּפ ןֹועמִש ןעמַאװצ ןעוװעג ןענעז סע? :ןפֹוא
 ךָאנ ןּוא ,ןיז סידבז ןּוא ,לילָג ןיא הָנָק ןּופ לֵאנַתנ ןּוא ,גניליווצ ןפורעג טָאה

 יג ךיא :יײז וצ סּורטעּפ ןֹועמְׁש טגָאז* .םידימלַּת ענייז ןּופ ערעדנַא ייווצ

 -סױרַא ןענעז יז ןּוא .ריד טימ ךיוא ןעייג רימ :םיא ּוצ ייז ןגָאז .שיפ ןּפַאכ
 טינרָאג ייז ןּבָאה טכַאנ ענעי ןּוא ;ףיש רעד ןיא ןײרַא ןענעז ןּוא ןעגנַאגעג

 .טּפַאכעג
 ;גערּב םייּב ןענַאטשעג עּוׁשִי ויא ,ןגָאט ןעמּונעג ןיוש טָאה עס תעּב ןּוא +

 טָאה ַעּוׁשִי ןוא ' .ַעּוׁשִי ויא סָאד זַא ,טסּואוועג טינ ןּבָאה םידימלַּת יד רעּבָא
 :טרעפטנעעג םיא ייז ןּבָאה ?ןסע ּוצ סעּפע ריא טָאה ,רעדניק :טגָאזעג יז ּוצ
 רעטכער רעד ףיוא ץענ יד טפרַאװרַאפ :טגָאזעג יז ּוצ טָאה רע ןּוא* .ןיינ
 ,ןפרָאװרַאפ רעּבירעד ןּבָאה יז .ןעניפעג טעװ ריא ןּוא ,ףיש רעד ןּופ טייז

 ,דימלַּת רענעי ןּוא" .שיפ ליפ יד ּבילוצ ןעיצסױרַא טנעקעג טינ יז ןּבָאה ןּוא
 רעד ויא סָאד :ןסּורטעּפ ּוצ טגָאועג טָאה ,טַאהעג ּביל טָאה עּוׁשִי ןעמעוו
 טָאה ,רַאה רעד ויא סָאד זַא ,טרעהעג טָאה סּורטעּפ ןֹועמִש ןַא ןּוא !רַאה
 ןּוא - טעקַאנ ןעוועג זיא רע םירָאװ-- ךיז םּורַא ליהנַײא ןייז טלקיװעגנַײא רע
 ןענעז םידימלַּת ערעדנַא יד רעּבָא* .ןײרַא םִי ןיא ןפרָאװעגנַײרַא ךיז טָאה
 ,הׁשָּבִי רעד ןּופ טייוו טינ ןעוועג ןענעז ייז םירָאװ ,ףיש רעד ןיא ןעמוקעג
 ץענ יד טּפעלשעג ןּבָאה ןּוא ,טייוו ןלייא טרעדנּוה ייווצ ןּופ ְךֶרֶע ןַא טרעיינ
 .שיפ טימ לּופ

 ןופ רעייפ ַא ןעזעג יז ןּבָאה ,הׂשָּבַי רעד ףיױא סױרַא ןענעז ייז זַא ןּוא?
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 טגנערּב :ַעּוׁשִי יז ּוצ טגָאז" .הצַמ ןּוא ,םיא ףיױא ןגיל שיפ ןּוא ,ןליוק

 סורטעּפ ןֹועמִש ןוא!: .טּפַאכעג טציא טָאה ריא סָאװ ,שיפ יד ןּופ רעהַא
 לופ ,השָּבַי רעד ףיוא ץענ יד ןגױצעגסױרַא טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגפױרַא זיא
 ןעועג ןענעז סע םַגַה ןּוא ;קיצפּופ ןּוא ירד טרעדנּוה ,שיפ עסיורג טימ
 ןוא טמוק :ַעּוׁשִי יז ּוצ טגָאז .ןרָאװעג ןסירעצ טינ ץענ יד זיא ,ליפוזַא

 ּוצ טגעװרעד טינ ךיז טָאה םבכידימלַּת יד ןּופ רענייק ןּוא .רעּביא טסייּב
 רעד זיא סָאד זַא ,טסּואוועג ןּבָאה ייז םירָאװ ?ּוטסיּב רעװ :םיא ייּב ןגערפ
 ןוא ,ןּבעגעג ייז יז ןּוא ,הצַמ יד ןעמּונעג ןּוא טנעענעג טָאה ַעּוׁשִי ןּוא * .רַאה

 ךיז טָאה ַעּוׁשִי סָאװ ,לָאמ עטירד סָאד ןיוש זיא סָאד:* .שיפ יד ךיוא יױזַא
 -תִיְחּת ןענַאטשעגפױא יא רע יװ םעדכָאנ ,םידימלַּת יד וצ טקעלּפטנַא

 .םיִתָמַה
 :ןסּורטעּפ ןֹועמִש ּוצ ַעּוׁשִי טגָאז ,ןסיּבעגרעּביא טַאהעג ןּבָאה יז ןַא ןּוא *

 םיא ּוצ רע טגָאז ?עקיזָאד יד יװ ּביל רערעמ ךימ ּוטסָאה ,הָנֹוי-ְוִּב ןֹועמִׁש
 עניימ רעטיפ :םיא ּוצ רע טגָאז .ּביל ךיד ּבָאה ךיא זַא ,טסייוו ּוד ;רַאה ,ָאי
 ּוטסָאה ,הָנֹויןֶּב ןֹועמִׁש :לָאמ טייװצ ַא םיא ּוצ רעדיוו רע טגָאז* .רעמעל

 .ּביל ךיד ּבָאה ךיא זַא ,טסייװ ּוד ;רַאה ,ָאי :םיא ּוצ רע טגָאז ?ּביל ךימ
 :לָאמ עטירד סָאד םיא ּוצ רע טגָאז" .ףָאש עניימ טיה :םיא ּוצ רע טגָאז

 תמחַמ ,ןעװעג רעַצמ ךיז טָאה סּורטעּפ ?ּביל ךימ ּוטסָאה ,הָנֹוייְוִּב ןֹועמִש
 טָאה רע ןּוא ?ּביל ךימ ּוטסָאה :לָאמ עטירד סָאד טגָאזעג םיא ּוצ טָאה רע

 .ּביל ךיד ּבָאה ךיא זַא ,טסייוו ּוד ;גנידצלַא טסייװ ּוד ,רַאה :טגָאזעג םיא ּוצ
 ,ריד גָאז ךיא ,רָאװרַאפ ,רָאװרַאפ* .ףָאש עניימ רעטיפ :ַעּוׁשִי םיא ּוצ טגָאז
 ןיהואוו ,ןעגנַאגעג טסיּב ןּוא ,טרּוגעגנָא ךיד וטסָאה ,גנּוי ןעוועג טסיּב ּוד תעּב
 ענייד ןקערטשסיוא וטסעװ ,טלַא ןייז טסעוו ּוד תעּב רעּבָא ;טלָאװעג טסָאה ּוד

 .טינ טסליוו ּוד ןיהּואוו ,ןריפ ןּוא ןטרּוגנָא ךיד טעװ רערעדנַא ןַא ןּוא ,טנעה
 רע טוט ןיִמ רעסָאװ טימ ןייז ּוצ זַמַרֹמ ידּכ ,טדערעג רע טָאה סָאד ןּוא =
 :טגָאועג םיא ּוצ רע טָאה ,דייר עקיזָאד יד ךָאנ ןּוא .טָאג ןרעּפכַא טעװ

 .ךָאנ רימ ייג
 ,ןײגכָאנ דימלַּת םעד ןעזעג ןּוא ,טיירדעגסיוא ךיז טָאה סּורטעּפ ןּוא*

 טנעלעננָא הדּועס רעד ייּב ךיוא ךיז טָאה סָאװ ,טַאהעג ּביל טָאה עּוׁשָי ןעמעוו
 ךיד טּוט סָאװ ,רעד זיא רעװ ,רַאה :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,טסּורּב ןייז ףיוא
 ּוצ טגָאועג רע טָאה ,ןעועג םיא טָאה סּורטעּפ וַא ןּוא*י ?ןרעפטנערעּביא
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 ,ליו ךיא ּבױא :ַעּוׁשִי םיא ּוצ טגָאו ?םיא ַחֹוּכמ זיא סָאװ ןּוא ,רַאה :ןַעּושי
 רימ יג וד ?ןָא ךיד סָאד טייג סָאװ ,םּוק ךיא ויּב ,ןּבַײלּברַאפ לָאז רע וַא
 ,רעדירּב יד ןשיװצ טײרּפשרַאפ ךיז טָאה טרָאװ עקיזָאד סָאד ןּוא * .ךָאנ
 ,םיא ּוצ טגָאזעג טינ טָאה ַעּוׁשִי רעּבָא ;ןּברַאטש טינ טעװ דימלַּת רענעי זַא

 ןּבַײלּברַאפ לָאז רע זַא ,ליו ךיא ּבױא :טרעיינ ,ןּברַאטש טינ טעװ רע זַא
 ?ןָא ךיד סָאד טייג סָאװ ,םּוק ךיא ויּב

 ןּוא ,ןכַאז עקיזָאד יד ףיוא תודָע טגָאז סָאװ ,דימלַּת רעד זיא סָאד :!

 .תמָא ויא ןגָאז תודָע ןייז ןַא ,ןסייוו רימ ןּוא ;ןּבירשרַאפ סָאד טָאה סָאװ
 טָאה ַעּוׁשְי סָאװ ,ןכַאז ערעדנַא ְךֵס ַא ןַארַאפ ךיוא ןענעז סע ןוא *

 וליפַא זַא ,ךיא ןיימ ,ןּבירשרַאפ רעדנוזַאּב עלַא יז ןעמ טלָאװ ןּוא ;ןָאטעג
 ןטלָאװ סָאװ ,םירָפס יד ןעמעננַײרַא טנעקעג טינ טלָאװ ןײלַא טלעװ יד
 .ןרָאװעג ןּבירשעגנָא
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 םיחילש יד ןּופ םיִׂשֹעֵמ יד
 בָאה ,סּוליפָאעט א ,רּפֵט ןטשרע םעד ןיא א

 טָאה ַעּוׁשִי סָאװ ,ץלַא ןגעוונופ ןּבירשעג ךיא

 םעד ויּבי ,ןענרעל ּוצ ןּוא ןָאט ּוצ ןּבױהעגנָא
 ,ןרָאװעג ןעמּונעגפױרַא זיא רע ןכלעוו ןיא ,גָאט
 ׁשֶדֹוקַה ַחּוו םעד ךרּוד טָאה רע יװ םעדכָאנ

 טָאה רע ןעמעוװ ,םיחילש יד ּוצ טָאּבעג ןּבעגעג

 ךיוא ךיז טָאה רע ןעמעוו ּוצ* ;טלײװרעדסױא

 ךרּוד םיִיּונַע ענייז ךָאנ רעקידעּבעל ַא טקעלּפטנַא
 ןזיוַאּב יז ּוצ ךיז טָאה רע תעּב ,סנכייצ ְךַס ַא
 טדערעג טָאה ןּוא ,געט קיצרעפ ןּופ ךׁשֶמ ןיא
 תעּב ןּוא* .טָאג ןּופ תֹוכלַמ םעד ןגעוונּופ יז ּוצ
 ,םענייאניא טלמַאזרַאפ ןעװעג ייז טימ זיא רע

 ,םִיַלָׁשּורי ןופ ןרעקּוצּפָא טינ ןלױפַאּב יז רע טָאה
 םעד ןּופ החָטבַה רעד ףיוא ןטרַאװ ּוצ טרעיינ

 טָאה ריא ,טגָאועג רע טָאה ,סָאװ ןּופ ,רעטָאפ
 טלבֹוטעג טָאה ןֶנָחֹי םירָאװ" ;רימ ןּופ טרעהעג

 ןרעװ טלבֹוטעג טעװ ריא רעּבָא ,רעסַאװ טימ

 עקיוָאד ייד ךָאנ ,בורָקּב ׂשֶדֹוקַה ַחּור םעד טימ

 .געט
 ,ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז ןענעז יז תעּב ,רעבירעד

 ,רַאה :ןגָאז ּוצ יװַא ,טגערפעג םיא ייז ןּבָאה
 ///777/777 ןטכירפיוא רעדיוו טייצ רעקיטציא רעד ןיא וטסעװ
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 רַאפ טינ יא סע :טגָאזעג יז ּוצ טָאה רע ןּוא ?לאָרׂשְי ּוצ תוכלַמ סָאד
 טמיטשַאּב טָאה רעטָאפ רעד סָאװ ,םינַמז רעדָא ,ןטייצ יד ןסיוו ּוצ ךייא
 -ַחּור רעד ןעװ ,טפַארק ןגירק טעװ ריא רעּבָא* .תושר םענעגייא ןייז ןיא
 ,בִיַלָשּורי ןיא תֹודָע עניימ ןייז טעװ ריא ןּוא ;ךייא ףיוא ןעמּוק טעװ ׂשֶדֹוקַה

 .דרע רעד ןּופ ףֹוס םּוצ ויּב ןּוא ,ןֹורמֹוש ןיא ןּוא ,הדוהי ץנַאג ןיא ןּוא
 ןעמּונעגפױרַא ןגױא ערעייז רַאפ רע זיא ,טגָאועג סָאד טָאה רע תעּב ןּוא"
 תעַשּב ןּוא? .ןגיוא ערעייז ןּופ ןעמונעגוצ םיא טָאה ןקלָאװ ַא ןּוא ;ןרָאװעג

 טשרע ,ןעגנַאגעגפױרַא זיא רע יװ למיה םּוצ ךיילג ןקוק ןָאטעג ןּבָאה יז

 ןּבָאה ןּוא* ,רעדיילק עסייוו ןיא יז ןּבעל ןענַאטשעג ןענעז ןשטנעמ ייווצ
 ?למיה םּוצ טקּוק ןּוא ריא טייטש סָאװרַאפ ,לילָג ןּופ ןשטנעמ ריא :טגָאזעג
 למיה ןיא ךייא ןּופ ןרָאװעג ןעמונעגפורַא זיא סָאװ ,ַעּוׁשִי רעקיזָאד רעד
 למיה ןיא ןייג ןעועג םיא טָאה ריא יװ ,ןפֹוא ַאזַא ףיוא ןעמּוק טעװ ,ןײרַא
 .ןײרַא

 ,גרַאּב םעד ןּופ םִיַלָשורי ןייק טרעקעגמּוא ךיז יז ןּבָאה טלָאמעד

 -םּוחּת ַא ןּופ גנַאג ַא ,םִיַלָשּורי ןּופ טנעָאנ זיא סָאװ ,םיִתיִזַה-רַה טסייה סָאװ

 םעד ןיא ןעגנַאגעגפױרַא ייז ןענעז ,ןעמוקעגנַײרַא ןענעז יז תעּב ןּוא * .תֹּבַש

 ,ןָנֲחֹי ןּוא סּורטעּפ :ןענַאטשעגנַײא ןענעז ייז ּואוו ,ןײרַא רדֲח ןטשרעּביױא
 -ןֵּב בקעי ,אּיּתַמ ןוא יַמלַּת-רַּב ,אָמֹוּת ןוא סּוּפיליפ ,ײרדנַא ןּוא בֹקעַי ןּוא

 םענייאניא ןּבָאה עלַא יד * .בֹקעַיְדִּב הדּוהי ןּוא ,יאְנַק רעד ןֹועמִש ןּוא ,יַפלַח

 רעטּומ יד ,םִירִמ ןּוא ,רעּבײװ יד טימ ,ןָאט הֹליִפּת ןיא טכַארּברַאפ רֶדֵסֹּכ
 .רעדירּב ענייז טימ ןּוא ,ןֵעּוׁשִי ןּופ

 טימ רעד ןיא ןענַאטשעגפױא סּורטעּפ זיא געט עקיזָאד יד ןיא ןּוא *
 ןופ ְךֶרֶע ןַא ןעוועג ויא עטלמַאזרַאפ יד ןּופ לָאצ יד ןּוא) רעדירּב יד ןּופ

 ןעוועג ויא סע ,רעדירּב * :טגָאזעג טָאה ןּוא ,(ןשטנעמ קיצנַאװצ ןּוא טרעדנּוה
 טָאה ׁשֶדֹוקַה-ַחּור רעד סָאװ ןּופ ,ןרעװ שביוקמ לָאז קוסָּפ רעד זַא קיטיינ
 ןעװעג יא סָאװ ,ןהדוהי ןגעװ ןדִוָד ןופ לױמ םעד ךרוד טגָאזעגסױרָאפ

 רע םירָאװ ;אןַעּוׁשְי ןעמּונעג ןעגנַאפעג ןּבָאה סָאװ ,יד ןּופ רעריפנָא רעד
 רעד ןיא קֶלֶח ןייז ןעוועג לּבקמ טָאה ןּוא ,זדנוא ןשיװצ טלייצעג ןעוועג זיא
 ןופ רֵכֹׂש םעד טימ דלעפ ַא טפיוקעג ךיז טָאה רע ןּוא * .הדֹובַע רעקיזָאד
 ,ןעייווצ ןיא טצַאלּפעג טָאה ןּוא ,ּפָאק ןפיוא ןלַאפעג זיא רע ןּוא ;תועשְר ןייז

 .10 ,אמ םילהּת א
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 ןיא סָאד ןּוא ? .ןרָאװעג ןסָאגעגסױא ןענעז ןדַײװעגניא ענייז עלַא ןּוא

 רעייז ןיא ןַא ,ױזַא ,םִיַלָשּורי ןּופ רעניואווַאּב עלַא רַאפ ןרָאװעג טנַאקַאּב
 סָאד :שטַײט ויא סָאװ ,אָמָד-לַקֲח ןרָאװעג ןפּורעג דלעפ סָאד ויא ןושָל
 :םילֲהּת רפָס םעד ןיא ןּבירשעג טייטש עס םירָאװ* .טּולּב ןּופ דלעפ

 ,טסיוװרַאפ ןרעװ בוׁשִי ןייז לָאז
 ,ןעניואוו טינ ןירעד רענייק לָאז ןּוא

 .אןעמענרַאפ רערעדנַא ןַא לָאז טרָא ןייז ןּוא
 יד ודנוא טימ ןעגנַאגעג ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ יד ןּופ רענייא זּומ רעּבירעד::
 ןעגנַאגעגסױרַא ןּוא ןעגנַאגעגנַײרַא ויא ַעּוׁשִי רַאה רעד תעּב ,טייצ עצנַאג

 יא רע ןעװ ,גָאט םעד ויּב ,הֹליִבט סנֶנָחֹוי ןּופ קידנּבײהנָא ,זדנּוא ןשיװצ
 טימ ןרעװ רענייא וּומ עקיזָאד יד ןּופ - ,ןרָאװעג ןעמונעגפורַא זדנוא ןּופ

 :ייװַצ טלעטשענפיוא ןּבָאה ייז ןּוא* .םיִתָמַה-תִיְחַּת ןייז ןּופ תודָע ןַא זדנוא
 םעד טַאהעג טָאה סָאװ ןּוא ,תיצָּבַש-רַּב ןפורעג טָאה ןעמ ןעמעוו ,ןפסֹוי

 :טגָאועג ןּוא ,ןעוועג לֵלַּפתִמ ןּבָאה יז ןּוא** .אֵיּתַמ ןּוא ,סוטסּוי ןעמָאנּוצ
 עקיזָאד יד ןּופ ןָא זייוו ,ןשטנעמ עלַא ןּופ רעצרעה יד טסייוו סָאװ ,רַאה ,ּוד

 ןופ ץַאלּפ םעד ןעמענרַאפ ּוצ** טליײװרעדסױא טסָאה ּוד ןעמעוו ,םעד ייווצ
 ,ןטָארטעגּפָא טָאה הדוהי רעכלעוו ןּופ ,תוחילש ןּוא הדֹובַע רעקיזָאד רעד
 לרֹוג ןפרָאװעג ןּבָאה יז ןּוא* .טרָא םענעגייא ןייז ּוצ ןייג לָאז רע ידּכ

 טלייצעג ויא רע ןּוא ;ןאָיּתַמ ףיוא ןלַאפעג זיא לרֹוג רעד ןּוא ,ייז ןגעוונופ

 .םיחילש ףלע יד טימ ןרָאװעג
 עלַא ןעוועג ייז ןענעז ,טנעענעג טָאה תועּובש ןּופ גָאט רעד תעּב ןּוא
 ׁשעַר ַא למיה ןּופ ןעמּוקעג זיא םיצּולּפ ןּוא* .טרָא ןייא ןיא ןעמַאזוצ 8
 ,זיוה עצנַאג סָאד טליפעגנָא טָאה רע ןּוא ,טניװ ןקרַאטש ַא ןּופ ןגָאי סָאד יו
 ןּופ יװיֹוזַא ןעגנוצ ייז ּוצ ןויװַאּב ךיז ןנָאה סע ןּוא* .ןסעזעג ןענעז ייז ּואוו
 ףיוא טצעועג ךיז ןּבָאה ייז ןּוא ,טלײטעגרעדנַאנופ ךיז ןּבָאה סָאװ ,רעייפ
 םעד טימ טליפעגנָא ןרָאװעג עלַא ןענעז ייז ןּוא* .ייז ןּופ םענייא ןעדעי
 רעד יװ ,תונֹושל ערעדנַא טימ ןדער ּוצ ןּבױהעגנָא ןּבָאה ןּוא ,ׁשֶדֹוקַה-ַחּור
 .ןדער ּוצ ןּבעגעג ייז טָאה טסייג

 רעדעי ןּופ ,םִיַמָש-יאִרְי ,ןדִיי םִיַלָשּורי ןיא טניואוועג ןּבָאה סע ןּוא *
 ,ןרָאװעג טרעהעג זיא ׁשעַד רעקיױָאד רעד ןעוו ןּוא* .למיה ןרעטנּוא המּוא

 ,8 ,טק ;26 ,טס םילהּת א
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 תמחַמ ,ןרָאװעג טלמּוטרַאפ ויא ןּוא ,ןפָאלעגנעמַאװצ ךיז קלָאפ סָאד ויא
 עלַא ןענעז ייז ןּוא" .ןושָל םענעגייא ןייז ןיא ןדער טרעהעג ייז טָאה רעדעי
 סָאװ ,עלַא יד-טָא טינ ןענעז :טגָאזעג ןּבָאה ןּוא ,ןרָאװעג םמֹוּתשִנ ןּוא להבִנ

 םענעגייא רעזדנוא ןיא ןכעלטיא ,ייז רימ ןרעה ױזַאיװ ןּוא* ?רעליִלָג ,ןדער
 ןּוא ,יֵדָמ ןּוא סֵרּפ ןופ יד" ?ןרָאװעג ןריוּבעג ןענעז רימ ןכלעוו ןיא ,ןושָל

 ,עיקָאדַאּפַאק ןּוא הדּוהי ןּופ ,םִיַרֲהַנ-םַרֲא ןּופ רעניױאווַאּב יד ןּוא ,רעמָליֵע
 יד ןּוא םבִיַרצִמ ןּופ ,עיליפמַאּפ ןּוא עיגירפ ןּופ!? ,עיזַא ןּוא סּוטנָאּפ ןּופ
 ,םירֵג ןּוא ןדִיי ,םיור ןּופ ענעמּוקעג יד ןּוא ,ינירוק םּורַא עיּביל ןּופ ןטנַאק

 יד ?רונושל ערעודנּוא ןיא ןדער יז ןרעה רימ ,רעּבַארַא ןּוא רעטערק!י
 םמֹוּתשִנ ןוא להבִנ עלַא ןענעז ייז ןּוא * .טָאג ןּופ םיִׂשעֵמ עכעלרעדנואוו

 ?עקיזָאד סָאד טַײטַאּב סָאװ :ןרעדנַא םּוצ רענייא טגָאזעג ןּבָאה ןּוא ,ןרָאװעג
 .ןייװ ןסיז טימ לּופ ןענעז יז :טגָאזעג ןּוא ,טעּפשעג ןּבָאה ערעדנַא רָאנ =

 טָאה ןּוא ,ףלע יד טימ טלעטשעגפיוא ךיז טָאה סורטעּפ רעּבָא '*

 ,עלַא ריא ןּוא ,הדּוהי ןּופ ןשטנעמ :טגָאזעג ייז ּוצ ןּוא ,לֹוק ןייז ןּביוהעגפיוא
 .דייר עניימ טמענרַאפ ןּוא ,סָאװ-טָא ןסיוו טייז ,םִיַלָׁשּורי ןיא טניואוו סָאװ

 טשרע ויא סע תֹמחַמ ,טניימ ריא יװ ,רוּכיִש טינ ןענעז עקיזָאד יד םירָאװ:*
 יא סע סָאװ ,סָאד ויא עקיוָאד סָאד רָאנ" ;גָאט ןּופ העָש עטירד יד

 :איבְנַה לֵאֹי ךרוד ןרָאװעג טגָאזעג
 ,טָאג טגָאז ,געט עטצעל יד ןיא ןייז טעװ סע ןּוא

 ,שינעפעשַאּב ןכעלטיא ףיוא טסייג ןיימ ןסיגסיוא ךיא לעװ

 ,ןגָאז תואיִבנ ןלעװ רעטכעט ערעייא ןּוא ןיז ערעייא ןּוא

 ,תונֹויזח ןעז ןלעװ םירוחָּב ערעייא ןּוא
 ;תומֹולַח ןעמולָח ןלעװ םינָקְז ערעייא ןּוא

 ןטסניד עניימ ףיוא ןּוא טכענק עניימ ףיוא ךיוא ןּוא !*
 ;געט ענעי ןיא טסייג ןיימ ןסיגסיוא ךיא לעװ

 .ןגָאז תואיִבֹנ ןלעװ ייז ןּוא
 ,למיה ןיא ןּבױא רעדנּואו ןזייו לעװ ךיא ןּוא

 ,דרע רעד ףיוא ןטנּוא סנכייצ ןּוא
 .ךיור ןלַײז ןּוא ,רעייפ ןּוא ,טּולּב
 ,שינרעטצניפ ןיא ןרעװ טרעקרַאפ טעװ ןּוז ידי

 ,טּולּב ןיא הנָבל יד ןּוא
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 ,טָאג ןּופ גָאט רעד ןָא טמוק סע רעדייא

 .גָאט רעקידאָרֹומ ןּוא רעסיורג רעד
 ,ןיז טעװ סע ןּואיז

 ,טָאג ןּופ ןעמָאנ םעד ןפּור טעװ עס רעװ זַא

 .אזרעוו לוציִנ טעוו

 ַא ,ירצֹונַה ַעּוׁשִי :דייר עקיזָאד יד סיוא טרעה ,לאָרׂשִי ןּופ ןשטנעמ יי
 ןוא רעדנואו ןּוא ,תרורּובג ךרוד ךייא רַאפ טָאג ןּופ טקיליװַאּב ,שטנעמ

 טסיײװ ריא יװ ,טימ רעיא ןיא םיא ךרּוד ןָאטעג טָאה טָאג סָאװ ,סנכייצ
 רעד ךרּוד ןרָאװעג טרעפטנעעגרעּביא זיא סָאװ ,ןַעּוׁשִי ןקיזָאד םעד** .ןיילַא

 רעד ךרוד ,ריא טָאה ,טָאג ןּופ ןסיוו קידרעירפ ןּוא דצִַע רענעסָאלשַאּב

 םיא טָאה טָאג רעּבָא* .טעגרַהעג ןּוא טקיצײרקעג ,םיִעָשר ןּופ טנַאה
 תמחַמ ,טיוט ןּופ םירּוסי יד טויילעגפיוא טָאה רע יװ םעדכָאנ ,טקעוװעגפיוא

 םירָאװ** .ןרעװ ןטלַאהעג םיא ןּופ לָאז רע זַא ,ךעלגעמ ןעוװעג טינ זיא סע

 :םיא ןגעוונופ טגָאז דִוָד
 ,רימ רַאפ טָאג ןעזעג דימָּת ּבָאה ךיא
 ;ןלַאפ טינ לָאז ךיא ידּכ ,טנַאה רעטכער ןיימ ייּב זיא רע םירָאװ

 ,ךעליירפ ןעװעג ץרַאה ןיימ זיא רעּבירעד**

 ;טײרפעג ךיז טָאה גנּוצ ןיימ ןּוא
 ;טײקרעכיז ןיא ןעּור ךיוא טעװ ּבַײל ןיימ ןּוא

 ,לֹואש ןיא שפָנ ןיימ ןוָאל טינ טסעװ ּוד םירָאװ?ז
 .גנוּברַאדרַאפ ןעז ּוצ ןקיליײה ןייד ןּבעג טינ ךיוא טסעװ ּוד

 ןּבעל ןופ געװ םעד רימ רָאפ ןסיוו טכַאמעג טסָאה ּוד*

 .בםיִנָּפ ןייד רַאפ דיירפ טימ ןכַאמ טַאז ךימ טסעװ ּוד
 זַא ,דוָד רעטָאפ םעד ןגעוונופ ןפָא ןגָאז ךייא ןָאק ךיא ,רעדירּב* !

 זדנוא טימ זיא רבֵק ןייז ןּוא ,ןּבָארנַאּב םיא טָאה עמ ןּוא ,ןּברָאטשעג זיא רע
 טָאה ןּוא ,איבָנ ַא ןעועג ויא רע יװ ױזַא רעּבָא* .גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב
 רעד ןופ וַא ,רעובש ַא טימ ןריואושעגוצ םיא טָאה טָאג זַא ,טסּואװעג
 רע טָאה*! ,:ןָארט ןייז ףיוא םענייא ןצעז רע טעװ ןדנעל ענייז ןּופ טכּורפ
 טינ טעװ רע זַא ,ןֵחיִׁשָמ ןּופ ןייטשפיוא םעד ןופ טדערעג ןּוא ןעזעגסיורָאפ
 ןיק ןעז טינ שיילפ ןייז טעװ ךיוא ןּוא ,-לֹואש ןיא ןרעוו טזָאלעגרעּביא

 ,13 ,12 ,ו 'ּב לאומש ;5 ,4 ,טפ םילהתג .וו-8 ,ןט םילהּת ב .5-| ,ג לאֹוי א
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 רימ סָאװ ןּופ ,טקעװעגפיוא טָאג טָאה ַעּוׁשִי ןקיזָאד םעד* .גנוּברַאדרַאפ
 רעטכער רעד ּוצ ןּבױהרעד ויא רע לייװ ,רעּבירעד* .תודָע ןענעז עלַא

 החָטבַה יד רעטָאפ םעד ןּופ ןעוועג לּבקמ טָאה רע לייוו ןּוא ,טָאג ןּופ טנַאה
 .טרעה ןּוא טעז ריא סָאװ ,סָאד ןסָאגעגסױא רע טָאה ,שֶדֹוקַה-ַחּור םעד ןּופ

 :ןײלַא טגָאז רע טרעיינ ,ןירַא למיה ןיא ףױרַא טינ זיא דִוָד םירָאװ*!
 ;רַאה ןיימ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג

 ,טנַאה רעטכער ןיימ ייּב ךיד ץעז
 טנייפ ענייד ןכַאמ לעװ ךיא זיּב *

 .אסיפ ענייד רַאפ לקנעּבסּופ ַא

 טָאג וַא ,רעכיז ףיױא ןסיװ לאֵרׂשְי ןופ ויױה עצנַאג סָאד רעּבירעד לָאו*

 ַא רַאפ ,טקיצירקעג טָאה ריא ןעמעוו ,ַעּוׁשִי ןקיזָאד םעד טכַאמעג טָאה

 .ַחיִׁשָמ ןּוא רַאה

 ,ןצרַאה ןיא ןכָאטשעג ייז סע טָאה ,טרעהעג סָאד ןּבָאה יז יװ ןּוא *
 :םביחילש יד ןּופ עקירעּביא יד ןוא ןסורטעּפ ּוצ טגָאועג ןּבָאה ייז ןּוא
 טּוט :טגָאועג יז וצ טָאה סורטעּפ ןּוא* !?ןָאט רימ ןלָאז סָאװ ,רעדירּב
 ַעּוׁשִי ןּופ ןעמָאנ םעד ןיא ןרעו טלבֹוטעג ךייא ןּופ רעדעי לָאז ןּוא ,הבושּת
 יד ןעמיקַאּב טעװ ריא ןּוא ;דניז ערעייא ןופ גנּוּבעגרַאפ רעד רַאפ ַחיִׁשָמַה
 רַאפ ןּוא ,החָטבַה יד זיא ךייא רַאפ םירָאװ* .ׁשֶדֹוקַה-ַחּור םעד ןּופ הֶּּתַמ

 רעודנּוא ,טָאג סָאװ ,ןטייוו ןּופ ןענעז סָאװ ,עלַא רַאפ ןּוא ,רעדניק ערעייא
 תֹודָע רע טָאה דיר ערעדנַא ְךַס ַא טימ ןּוא* .ךיו ּוצ ןפור טעװ ,טָאג
 ןקיזָאד םעד ןּופ ליצַמ ךייא טייז :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןעוועג ריהזַמ ייז ןּוא טגָאזעג

 טלבֹוטעג ןענעז ,טרָאװ ןייז ןעמּונעגנָא ןּבָאה סָאװ ,יד ןּוא * .רֹוד ןטמּורקרַאפ

 .זרושָפנ טנזיױט יירד םּורַא גָאט םענעי ןעמּוקעגּוצ ןענעז סע ןּוא ,ןרָאװעג
 ןּוא םיחיֵלש יד ןּופ גנונרעל רעד ןיא טסעפ ןטלַאהעג ךיז ןּבָאה יז ןּוא *
 .תוליִפּת ןיא ןוא טיױרּב ןּופ ןכערּב םעד ןיא ,אתּורבַח רעייז ןיא

 ןּוא סנכייצ ְךֵס ַא ןּוא ,שפָנ ןדעי ףיױא ןלַאפעג זיא ;דמיִא ןַא ןּוא *
 ,טּביױלגעג ןּבָאה סָאװ ,עלַא ןּוא*+ .םיחילש יד ךרוד ןעשעג ןענעז רעדנואוו
 ןּבָאה ייז ןּוא * ;תופּתושּב טַאהעג גנידצלַא ןּבָאה ןּוא ,ןעמַאזּוצ ןעוועג ןענעז
 טול ,ןעמעלַא ּוצ טלייטעצ סע ןּבָאה ןּוא ,סטּוג ןּוא ּבָאה רעייז טפיוקרַאפ

 קידנעטשַאּב ןעוועג יז ןענעז גָאט ּוצ גָאט ןּופ ןּוא * .שינעפרעדַאּב סנכעלטיא

 .1 ,יק םילהּת א



 12 ,ג--47 ,ם םיחילש יד ןּופ םיׂשעמ יד 234

 ןיא טיורּב ןכָארּבעג ןּבָאה יז ןּוא ,שדקְמַה-תיֵּב םעד ןיא טימעג ןייא טימ
 ןַא טימ ןּוא טייקכעליירפ טימ וייּפש רעייז ןסעגעג ןּבָאה ןּוא ,רעזייה יד
 םייּב ןֶח ןענופעג ןּבָאה ןּוא ,טָאג טּבױלעג ןּבָאה יז ןּוא* .ץרַאה ךעלרע
 גָאט ּוצ גָאט ןופ יז ּוצ ןרעמ ןָאטעג טָאה רַאה רעד ןּוא .קלָאפ ןצנַאג
 .ןרָאװעג לוציִנ ןענעז סָאװ ,ענעי

 -תיֵּב םעד ןיא ןעגנַאגעגפױרַא ןעמַאוצ ןענעז ןֶנחֹי ןּוא סורטעּפ ןּוא ְּ
 רענייא ןּוא" .העָש רעטניינ רעד ןיא ,החנָמ-תליִפּת ּוצ ןײרַא ׁשדֹקְמַה

 ןגָארטעג זיא ,ןָא טכַארט סרעטּומ ןייז ןּופ םָאל ןעוועג זיא סָאװ ,שטנעמ ַא
 "תיֵּב םעד ןּופ רעױט טםייּב טגיילעג גָאט ןדעי םיא טָאה עמ ןּוא ,ןרָאװעג

 ,יד ייּב תובָדנ ןטעּב ּוצ ,רעיױט רענייש רעד ןסייהעג טָאה סָאװ ,שדקְמַה
 ןעועג טָאה רע ןַא ןּוא* .ׁשדֹקַמַה-תיֵּב םעד ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא ןענעז סָאװ
 רע טָאה ,ׁשדקְמַהתיֵּב םעד ןיא ןײגנַײרַא ןיא ןטלַאה ןֶנָחֹוי ןּוא ןסורטעּפ

 ,טקּוקעגנָא ףרַאש םיא ןּבָאה ןֶנָחֹי ןּוא סּורטעּפ ןּוא* .הבָדנ ַא ןטעּבעג

 טפָאהעג ןּוא ,טכַארטַאּב ייז טָאה רע ןּוא* .ודנּוא ףיוא קוק :טגָאזעג ןּוא

 דלָאג ןּוא רעּבליז :טגָאזעג טָאה סּורטעּפ רעּבָא* .ייז ןּופ ןעמּוקַאּב וצ סעּפע

 ןופ ןעמָאנ םעד ןיא :ריד ךיא ּביִג ,ּבָאה ךיא סָאװ רָאנ ,טינ ךיא ּבָאה
 ןעמּונעגנָא םיא טָאה רע ןּוא" .ייג ןּוא ףיוא ייטש ,תֶרֶצֹנ ןּופ ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי

 ענייז ןענעז ףֹּכיֵּת ןּוא ;טלעטשעגפיוא םיא טָאה ןּוא ,טנַאה רעטכער רעד ייּב
 ןוא ןעגּורּפשעגפיױא זיא רע ןּוא* .ןרָאװעג טקרַאטשעג ךעלכענק ןּוא סיפ

 טימ ןעגנַאגעגנַײרַא זיא רע ןּוא ;ןייג ּוצ ןּביױהעגנָא טָאה ןּוא ,ןענַאטשעג זיא

 טּבױלעג טָאה ןּוא ,ןעגנורּפשעג ןּוא ןעגנַאגעג זיא ,שדקְמַה-תיֵּב םעד ןיא ייז
 ןוא ? .טָאג ןּבױל ןּוא ןייג ןעועג םיא טָאה קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא" .טָאג

 ןוא ןסעועג ןיא סָאװ ,רעד זיא סָאד וַא ,םיא ןיא טנעקרעד ןּבָאה ייז
 ןענעז יז ןּוא ;שדקְמַה'תיֵּב םעד ןּופ רעיױט םענייש םייּב תֹובָדְנ ןטעּבעג
 םיא טימ סָאװ ,םעד רעּביא גנורעדנואוורַאפ ןּוא ןעניוטש טימ לּופ ןרָאװעג

 .ןעשעג יא
 ךיז זיא ,ןְנָחֹי ןּוא ןסורטעּפ ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה רע תעּב ןּוא יי

 טָאה סָאװ ,שילָאּפ םעד ןיא יײז ּוצ ןפָאלעגנעמַאװצ קלָאפ עצנַאג סָאד
 זַא ןּוא? .טשודיִחעג קרַאטש ךיז ןּבָאה ייז ןּוא ,שילָאּפ סהמלש ןסייהעג

 ןשטנעמ ריא :קלָאפ םּוצ ןפּורעגּפָא ךיז רע טָאה ,ןעזעג סָאד טָאה סורטעּפ
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 טקּוק סָאװ רעדָא ,ןקיוָאד םעד רעּביא ךיו ריא טשודיִח סָאװ ,לאָרׂשְי ןּופ
 זרֹוּכ םענעגייא רעודנוא ךרוד ןטלָאװ רימ יװ ךיילג ,ןָא יװַא זדנוא ריא
 ,קָחצִי ןּופ ןּוא ,םהָרֹבַא ןּופ טָאג רעד * ?ןייג טכַאמעג םיא טייקמורפ רעדָא
 טכענק ןייז טרעּפכַאעג טָאה תובָא ערעזדנוא ןּופ טָאג רעד ,בקעַי ןּופ ןּוא
 ,ןסוטַאליּפ רַאפ טנקיילרַאפ ןּוא ,טרעפטנעעגרעּביא טָאה ריא ןעמעוו ,ַעּוׁשִי

 טנקיײלרַאפ טָאה רעּבָא ריא !* .יירפ ןזָאל ּוצ םיא טַאהעג הֹעָדֹּב טָאה רע ןעוו
 ,ַחֵצֹור ַא ןקיליװַאּב ךייא לָאז עמ ,ןטעּבעג טָאה ןּוא ,קידַצ ןּוא שודָק םעד
 ;ןעועג םיִתָמ-הָיַחמ טָאה טָאג ןעמעוו ,ןּבעל ןּופ רֵׂש םעד טייטעג טָאה ןּוא *
 ןייז טָאה ,ןעמָאנ ןייז ןיא הנּומֶא רעד ךרּוד ןּוא * .תֹודָע ןענעז רימ סָאװ ןּופ

 ;טכַאמעג קרַאטש ,טנעק ןּוא טעז ריא ןעמעוו ,ןשטנעמ ןקיזָאד םעד ןעמָאנ

 -האופר עקיזָאד יד ןּבעגעג םיא טָאה ,םיא ךרּוד טמּוק סָאװ ,הנּומֶא יד ןּוא
 .ןגוא סנעמעלַא רעיא רַאפ המילש

 ,קידנסיװמּוא ןָאטעג סָאד טָאה ריא זַא ,סייוו ךיא ,רעדירּב ,טציא ןּוא
 םעד ךרוד טגָאזעגסױרָאפ טָאה טָאג סָאװ רעּבָא* .םירָׂש ערעייא יװ טקנוּפ
 אֹלַממ םּורַא ױזַא רע טָאה ,ןדייל טעװ ַחיִׁשָמ ןייז זַא ,םיאיִבנ עלַא ןּופ ליומ

 ,ןגעװ ערעיײא ןּופ םּוא ךייא טרעק ןּוא ,הבּושּת טוט רעּבירעד '' .ןעװעג
 ןּופ ןטייצ ןעמּוק ןלָאז סע ןּוא ,ןרעװ טקעמעגסיוא ןלָאז דניז ערעייא ידּכ
 זיא סָאװ ,ַחיִׁשָמ םעד ןקיש לָאז רע ידּכ ןּוא* ,טָאג רַאפ ןּופ גנוקיווקרעד

 ,ןיז לּבקמ וומ למיה רעד ןעמעוו*! ,ןַעּוׁשִי ,ןרָאװעג טמיטשַאּב ךייא רַאפ
 טָאה טָאג סָאװ ןּופ ,גנידצלַא ןרעוװו טכירעגפיוא טעװ עס ןעוו ,ןטייצ יד ויּב

 טָאה השֹמ* .לָאמַא ןּופ םיִאיִבֹנ עקיליײה ענייז ןּופ ליומ םעד ךרּוד טדערעג
 ןשיווצ ןּופ ךייא רַאפ ןלעטשפיוא רַאה ןייד טָאג טעװ איבָנ ַא :טגָאזעג ךיוא
 ,גנידצלַא ןיא ןרעהוצ ךיז ריא טלָאז םיא ּוצ ;רימ ּוצ ךיילג ,רעדירּב ערעייא
 טעװ סָאװ ,לעז עדעי זַא ,ןייז טעװ עס ןּוא* .ןדער ךייא ּוצ טעװ רע סָאװ
 םעד ןשיווצ ןּופ ןרעוו ןטינשרַאפ טעװ ,איבָנ ןקיזָאד םעד ּוצ ןרעהּוצ טינ ךיז
 ךָאנ ןעוועג ןענעז סָאװ ,יד ןּוא ,ןָא ןלָאומש ןּופ םיאיִבנ עלַא ןּוא?* ,אקלָאפ
 רעדניק יד טנעז ריא* .געט עקיזָאד יד ןּופ טדערעג עלַא ןּבָאה ייז ,םיא
 ערעיײא טימ טכַאמעג טָאה טָאג סָאװ ,דנוּב םעד ןופ ןּוא ,םיאיִבנ יד ןּופ
 ןייז ןלעװ ןעמָאז ןייד ןיא ןּוא :ןעמהָרבַא ּוצ טגָאועג טָאה רע תעּב ,תובָא
 טָאג טָאה םדֹוק ךייא רַאפ* .גדרע רעד ןּופ תוחָּפשִמ עלַא טשטנעּבעג

 .18 ,בכ תישארּב ב .19 ,15 ,חי םירבד א
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 ןרעקּפָא ןּוא ,ןשטנעּב ּוצ ךייא טקישעג םיא ןּוא ,טכענק ןייז טלעטשעגפיוא

 .םיִׂשעַמ עטכעלש ערעייא ןּופ ךייא ןּופ םענייא ןדעי
 יז ףיוא ןענַאטשעגפיױא ןענעז ,קלָאפ םּוצ טדערעג ןּבָאה יז תעּב ןּוא

 ,םיקודצ יד ןּוא ׁשדְקְמַה-תיֵּב םעד ןּופ ןַאמטּפױה רעד ןּוא םיִנֲהֹּכ יד ו
 סָאד טנרעלעג ןּבָאה יז סָאװ ,ןסָארידרַאפ קרַאטש יז טָאה עס םירָאװי
 -סיוא ןּבָאה ייז ןּוא* .םיִתָמַה-תִיְחּת ןַעּוׁשִי ךרּוד ןגָאזנָא ןָאטעג ןּוא ,קלָאפ
 שינעקנעפעג ןיא טצעזעגנַײרַא יז ןּבָאה ןּוא ,טנעה ערעייז יז ףיוא טקערטשעג

 סָאװ ,יד ןּופ ְךַס ַא רעּבָא* .טנוװֶא ןעװעג ןיוש זיא סע םירָאװ ,ןגרָאמ זיּב
 ןשטנעמ יד ןופ לָאצ יז ןּוא ;טּבױלגעג ןּבָאה ,טרָאװ סָאד טרעהעג ןּבָאה

 : .טנױט ףניפ םּורַא זיּב טכיירגעג טָאה

 ןוא ,םםינקז ןּוא ,םירָׂש ערעייז זַא ,ןגרָאמ ףיוא ןעוועג זיא סע ןּוא

 זיא ,לודָנְןהֹּכ רעד ,ןָנָח ןּוא* ,םִיַלָשּורי ןיא טלמַאזרַאפ ךיז ןּבָאה ,םירפֹוס

 ןענעז סָאװ ,עלַא ןּוא ,רדנַסקְלַא ןּוא ןֶנֶחֹי ןּוא אָפיֵק ןּוא ,ןעוועג טרָאד
 ןיא טלעטשעגקעװַא יז ןנָאה יז זַא ןּוא" .החָּפשִמ סלודָג-ןהֹּכ ןּופ ןעוועג

 רעסָאװ ןיא רעדָא ,זדֹוּכ רעסָאװ טימ :טגערפעג ייז יז ןּבָאה ,טימ רעד

 םעד טימ לּופ ,סּורטעּפ טָאה טלָאמעד* !?ןָאטעג סָאד ריא טָאה ,ןעמָאנ

 ,קלָאפ םעד ןּופ םירָׂש ריא ,סוא ךימ טרעה :טגָאזעג ייז ּוצ ,ׁשֶדֹוקַה-ַחּור
 סָאװ ,הבֹוט רעד ןגעוו טשרָאפעגסױא טנייה ןרעוװ רימ ּביוא' ;םינקז ריא ןּוא
 לָאז * ,ןרָאװעג טלייהעג זיא רע סָאװ ךרּוד ,הלֹוח םעד ןָאטעג ןּבָאה רימ
 זַא ,לאָרׂשִי קלָאפ ןצנַאג םעד רַאפ ןּוא ,עלַא ךייא רַאפ טנַאקַאּב ןייז סָאד
 ,טקיציײרקעג טָאה ריא ןעמעוו ,תֶרָצִנ ןּופ ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןּופ ןעמָאנ םעד ןיא

 רעקיָאד רעד טּוט םיא ךרּוד זַא ,ןעוועג םיִתָמ'הָיַחמ טָאה טָאג ןעמעוו ןּוא
 ןּופ יא סָאװ ,ןייטש רעד ויא סָאד* .טנוזעג ךייא רַאפ ןייטש ָאד שטנעמ
 -לקניװ םּוצ ןרָאװעג ויא סָאװ ןּוא ,ןרָאװעג ןפרָאװרַאפ רעטסנַײמױּבב ךייא

 סע םירָאװ ,העּושי ןייק ןרעדנַא םּוש ןייק ןיא ָאטינ זיא סע ןּוא = ,א ןייטש
 ןּבעגעג זיא סָאװ ,ןעמָאנ רערעדנַא ןייק למיה םעד רעטנּוא ָאטינ ךיוא זיא
 .ןרעװ טעװעטַארעג רימ ןלָאז םיא ןיא סָאװ ,ןשטנעמ ןשיװצ ןרָאװעג

 ןּוא ,ןָנֲחֹי ןּוא ןסורטעּפ ןּופ טייקיטּומ יד ןעועג ןּבָאה יז זַא ןּוא
 עטסָארּפ טרעיינ ,עטנרעלעג ןייק טינ ןעוועג ןענעז יז זַא ,ןענַאטשרַאפ ןּבָאה
 ןענעז יז זַא ,טנעקרעד ןּבָאה ייז ןּוא ;ןרָאװעג םמֹוּתשִנ יז ןענעז ,ןשטנעמ

 .22 ,חיק םילהּת א
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 יא סָאװ ,ןשטנעמ םעד ןעועג ןּבָאה ייז תעּב ןּוא** .ןַעּושִי טימ ןעוועג
 ןגעקטנַא ןגָאז טנָאקעג טינרָאג יז ןּבָאה ,ייז טימ ןייטש ,ןרָאװעג טלייהעג

 ןּוא ,ןרדָהנַס םעד ץוחמ ןײגּוצסױרַא ןלױפַאּב רעּבָא יז ןּבָאה יז .םעד
 ןָאט רימ ןלָאז סָאװ :טגָאועג ןּואו" ,ךיז ןשיװצ ןעװעג ץעַימ ךיז ןּבָאה
 ןָאטעג יז ךרוד ויא סָנ רעסיורג ַא זַא םירָאװ ?ןשטנעמ עקיזָאד יד טימ
 ןענעק רימ ןּוא ,םִיַלָשּורי ןיא ןעניואוו סָאװ ,עלַא רַאפ רָאלק זיא ,ןרָאװעג

 ןטײרּפשרַאפ רעטייוו טינ ךיז לָאז סָאד ידּכ רעּבָא * .ןענעקיילרַאפ טינ סָאד
 ןדער ּוצ טינ רעמ ןָא-טציא ןופ ,ןענערָאװ ייז רימָאל ,קלָאפ םעד ןשיווצ
 ,ןלױפַאּב ןּוא ,ןפורעג יז ןּבָאה ייז ןּוא * .ןעמָאנ ןקיזָאד םעד ןיא םענייק ּוצ

 רעּבָא * .ןַעּושִי ןּופ ןעמָאנ םעד ןיא ןענרעל ּוצ רעדָא ,ןדער ּוצ טינ לֵלֹכְּב

 ןּופ ןגיוא יד ןיא טכער זיא סע יצ :טרעפטנעעג ייז ןּבָאה ןְנֶחֹוי ןּוא סּורטעּפ
 םירָאװ?" ;ןײלַא ריא טּפשִמ ,טָאג יװ ןכרָאהעג רעמ ךייא ןלָאז רימ ,טָאג

 ןּבָאה רימ סָאװ ,םעד ןּופ ןדער רָאנ טרעיינ ,שרעדנַא טינ ןענעק רימ
 יז ןּבָאה ןּוא ,טנרָאװעג רעטייוו ייז ןּבָאה ייז ןּוא* .טרעהעג ןּוא ןעזעג

 ּבילּוצ ,ןפָארטשַאּב ּוצ ייז יוזַאיװ ןענופעג טינרָאג ןּבָאה ייז לייוו ,טזָאלעגּפָא

 יא סע סָאװ ,םעד רַאפ טָאג טּבױלעג ןּבָאה עלַא םירָאװ ;קלָאפ םעד
 סָנ רעד ןרָאװעג ןָאטעג זיא םיא טימ סָאװ ,שטנעמ רעד םירָאװ2 .ןעשעג
 .רָא קיצרעפ יװ רעמ ןעװעג טלַא ויא ,ןלייה ןּופ

 ,טניירפ ערעייז ּוצ ןעגנַאגעג ייז ןענעז ,טזָאלעגּפָא יז טָאה ןעמ זַא ןּוא *
 ּוצ ןּבָאה םינקז יד ןּוא םיִנֲהֹּכישָאר יד סָאװ ,גנידצלַא טלייצרעד ןּבָאה ןּוא

 ןעמַאװצ עלַא יז ןּבָאה ,טרעהעג סָאד ןּבָאה יז תעּב ןּוא2! .טגָאזעג ייז
 טסָאה סָאװ ,טָאג ַא :טגָאועג ןּבָאה ןּוא ,טָאג ּוצ לֹוק רעייז ןּביוהעגפיוא

 עס סָאװ ,גנדדצלַא ןּוא ,םַי םעד ןּוא דרע יד ןּוא למיה םעד טכַאמעג
 ,דַוָד רעטָאפ רעודנּוא ןּופ לױמ םעד ךרוד סָאװ ןּוא** ;יײז ןיא ךיז טניפעג
 :שֶדֹוקַה ַחּור םעד ךרּוד טגָאזעג ּוטסָאה ,טכענק ןייד

 ,רעקלעפ יד ןעמערַאיל סָאװרַאפ
 !ןטייקידייל ןטכַארט תומּוא יד ןּוא

 ,ףױא ךיו ןלעטש דרע רעד ןּופ םיכָלמ יד**
 םענייאניא ךיז ןהצַע ןטשריפ יד ןּוא
 ,אןטּבלַאועג ןייז ןגעק ןּוא טָאג ןגעק

 .2 ,1 ,ב םילהּת א
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 ןגעק טלמַאזרַאפ ךיז ןּבָאה טָאטש רעקיזָאד רעד ןיא ,רָאװרַאפ םירָאװיז
 סויטנָאּפ ןּוא סודרּוה ,טּבלַאזעג טסָאה ּוד ןעמעװ ,ַעּוׁשִי טכענק ןקילײה ןייד

 טנַאה ןייד סָאװ ןָאט ּוצ** ,לאָרׂשְי קלָאפ ןייד ןּוא םייֹוג יד טימ סּוטַאליּפ
 ,רַאה ,טציא ןּוא* .ןעשעג לָאז עס ,ןעוועג רזֹוג סרָאפ ןּבָאה הצָע ןייד ןּוא
 ןדער ּוצ טכענק ענייד רַאפ קיליװַאּב ןּוא ,ןעגנונערָאװ ערעייז ףיױא קּוק

 ןייד ןקערטשסיוא טסּוט וד תעּב* ,טייקיטּומ רעצנַאג רעד טימ טרָאװ ןייד
 םעד ךרּוד ןרעוו ןָאטעג ןלָאז רעדנואוו ןּוא סנכייצ ידּכ ןּוא ,ןלייה ּוצ טנַאה
 לֵלַּפתִמ ןּבָאה ייז יװ םעדכָאנ ןּוא*: .ַעּושִי טכענק ןקילײה ןייד ןּופ ןעמָאנ

 -רַאפ ןעוועג ןענעז יז ןכלעוװ ןיא ,טרָא סָאד טרעטיצעגפיוא טָאה ,ןעוװעג
 ןּבָאה ייז ןּוא ,ׁשֶדֹוקַה ַחּור םעד טימ לּופ ןרָאװעג עלַא ןענעז יז ןּוא ;טלמַאז
 .טייקיטּומ טימ טָאג ןּופ טרָאװ סָאד טדערעג

 ןוא ץרַאה ןייא ןּופ יװ ןעוועג ןענעז םיִניְמאַמ יד ןּופ הדָע יד ןּוא

 ,ןכַאו יד ןּופ סעּפע וַא ,טגָאזעג טינ טָאה ייז ןּופ רעקיצנייא ןייק ןּוא ;המָשנ
 גנידצלַא טַאהעג ןּבָאה ייז טרעיינ ,סנגייא ןייז זיא ,טגָאמרַאפ טָאה רע סָאװ

 ףיױא טגָאועג תֹודָע םיחילש יד ןּבָאה טכַאמ סיורג טימ ןּוא* .תרופּתּושּב

 יז ףיא ןעוועג ויא דָסֶח סיורג ןּוא ;עּוׁשִי רַאה םעד ןּופ ןייטשפיוא םעד
 ןעװעג יא סָאװ ,רענייק ייז ןשיוצ ןעװעג טינ ךיוא ויא סע ןּוא** .עלַא

 דנַאל ןופ סרעציַאּב ןעװעג ןענעז סע לפיוו םירָאװ ;קיטפרעדַאּבטױנ
 ,םעד ןּופ הסָנֹכַה יד טכַארּבעג ןּבָאה ןּוא ,טפיוקרַאפ סָאד ןּבָאה ,רעזייה ןּוא
 סיפ יד ּוצ טגײלעגקעװַא סָאד ןּבָאה ןּוא* ,ןרָאװעג טפיוקרַאפ זיא סָאװ

 יװ טול ,ןרָאװעג טלײטעגרעדנַאנופ זיא םענייא ןדעי ןּוא ;םיחיַלש יד ןּופ

 .טַאהעג קיטיינ טָאה רעדיווטעי
 ןעמָאנּוצ םעד טימ ןרָאװעג ןפּורעג םיחילש יד ןּופ זיא סָאװ ,ףסֹוי ןּוא -

 טמַאטשעג טָאה סָאװ ,יִוֵל ַא ,(טסיירט ןּופ ןּוז :שטַײט זיא סָאװ) אָּבַנ רַב
 ןוא ,םיא ּוצ טגנַאלַאּב טָאה סָאװ ,דלעפ ַא טפיוקרַאפ טָאה * ,סּורּפיק ןּופ
 .םיחילש יד ןּופ סיפ יד ּוצ טגיילעג סע ןּוא ,טלעג סָאד טכַארּבעג טָאה
 ןּבָאה ,הָריּפַש ּבייוו ןייז טימ ,הָינַנַח ןעמָאנ םעד טימ ןַאמ ַא רענייא רעּבָא 0

 ןטלַאהַאּב רע טָאה ןסיװ סּבײװ ןייז טימ ןּואי ,לײטּברַא ןַא טפיוקרַאפ
 טָאה ןּוא ,קֶלָח ַא זיולּב טכַארּבעג טָאה רע ןּוא ,הסָנכַה רעד ןּופ לייט ַא
 ,הָיננַח :טגָאזעג טָאה סּורטעּפ ןּוא* .םיחילש יד ןּופ סיפ יד ּוצ טגיילעג םיא
 יַחּור םעד רַאפ ןענעקייל ּוצ ץרַאה ןייד טליפעגנָא ןטָׂש רעד טָאה סָאװרַאפ
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 תעּב* !דלעפ םעד ןּופ הסָנֹכַה רעד ןּופ קֶלַח ַא ןטלַאהַאּב ּוצ ןּוא ,ׁשֶדֹוקַה
 ןוא ?סנגייא .ןייד ןעוועג טינ ןעד סע ויא ,טפיוקרַאפ טינ ןּבילּבעג זיא סע
 ןייד ןיא ןעװעג טינ ןעד סע זיא ,ןרָאװעג טפיוקרַאפ ויא סע יװ םעדכָאנ
 ןיא ךַאז עקָאד יד טכַארטרַאפ טסָאה ּוד סָאװ ,סע טמוק יװ ?תושר
 ןוא* .טָאג רַאפ טרעיינ ,טנקיילעג ּוטסָאה ןשטנעמ רַאּפ טינ ?ןצרַאה ןייד

 יא ןּוא ,ןלַאפעגרעדינַא רע זיא ,דייר עקיזָאד יד טרעהעג טָאה הָיננַח זַא
 ןּבָאה סָאװ ,עלַא ףיוא ןלַאפעג זיא הדמיַא עסיורג ַא ןּוא .ןעגנַאגעגסױא
 םיא ןּבָאה ןּוא ןענַאטשעגפױא ןענעז טיילעגנוי יד ןּוא* .טרעהעג סָאד

 .ןעוועג רֹּבקמ םיא ןּוא ,ןגָארטעגסױרַא םיא ןּבָאה יז ןּוא ,טלקיװעגמּורַא
 טינ טָאה יז ןּוא ,ןעמּוקעגנַײרַא ּבייוו ןייז זיא םּורַא הֹעָש יירד ןיא ןּוא '

 גָאז :טגָאזעג ריא ּוצ טָאה סורטעּפ ןּוא* .ןעשעג ויא ָאד סָאװ ,טסּואװעג

 יז ןּוא ?ליפיוזַא ןּוא ליפיװַא רַאפ דלעפ סָאד טפיוקרַאפ ריא טָאה יצ ,רימ

 :טגָאועג ריא ּוצ סּורטעּפ טָאה' .ליפיוװַא ןּוא ליפיווַא רַאפ ,ָאי :טגָאזעג טָאה
 טסייג םעד ןוואורּפ ּוצ םענייאניא טכַאמענּפָא טָאה ריא סָאװ ,סע טמּוק יו
 ןענעז ,ןַאמ ןייד ןעועג רּבקמ ןּבָאה סָאװ ,יד ןּופ סיפ יד ,עז ?טָאג ןּופ

 -רעדינַא םיצּולּפ זיא יז ןּוא*? ,ןגָארטסױרַא ךיד ןלעװ ייז ןּוא ,ריט רעד ייּב
 ןענעז טײלעגני יד ןּוא .ןעגנַאגעגסױא יא ןּוא ,סיפ ענייז ּוצ ןלַאפעג

 ,ןגָארטעגסױרַא יז ןּבָאה יז ןּוא ,עטיוט ַא ןענופעג יז ןּבָאה ןּוא ,ןעמּוקעגנַײרַא

 ןלַאפעג זיא המיֵא עסיורג ַא ןּוא* .ןַאמ ריא ןּבעל ןעוװעג רּבקמ יז ןּוא

 .טרעהעג סָאד ןּבָאה סָאװ ,עלַא ףיוא ןּוא ,לֶהק ץנַאג ףיוא
 רעדנואוו ןּוא סנכייצ ְךֵס ַא ןענעז םיחילש יד ןּופ טנעה יד ךרּוד ןּוא =

 ןיא ןעמַאװצ ןעוועג עלַא ןענעז ייז ןּוא .קלָאפ םעד ןשיװצ ןרָאװעג ןָאטעג

 טגעוורעד טינ רענייק ךיז טָאה עקירעּביא יד ןּופ רעּבָא * .שילָאּפ סהמלש
 ןוא .טצַאשעג קרַאטש יז טָאה קלָאפ סָאד רָאנ ;יײז ןיא ןטפעהַאּב ּוצ
 ןופ םלֹוע רעסיורג ַא ,רַאה םעד ּוצ ןענַאטשעגוצ ןענעז םביניְמאַמ ְךֵס ַא
 ןגָארטעגסױרַא עקנַארק יד וליפַא ןּבָאה יז זַא ,ױזַא* ;ןעיורפ ןּופ ןּוא רענעמ
 ,ידּכ ,סרעגעלעג ןּוא ןטעּב ףיוא טגיילעג יז ןּבָאה ןּוא ,סױרַא ןסַאג יד ןיא
 ןופ ןצימע ףיוא ןלַאפ ןטָאש ןייז שטָאכ לָאז ,ןיגַײּברַאפ טעװ סּורטעּפ ןעוו
 םּורַא טעטש יד ןּופ קלָאפ סָאד ןעמּוקעגנעמַאזװצ ךיוא ךיז זיא סע ןּוא !* .ייז
 ןעוועג ןענעז סָאװ ,יד ןּוא ,עקנַארק יד טכַארּבעג ןּבָאה יז ןּוא ,םִיַלָׁשּורי
 - .ןרָאװעג טלייהעג עלַא ןענעז יז ןּוא ,רעטסייג עניירמוא טימ טגָאלּפעג
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 ןענעז סָאװ ,עלַא יד ןּוא ,ןענַאטשעגפױא ויא ?לודָגְןהֹּכ רעד ןּוא

 ןרָאװעג ןענעז יז ןּוא ,םיקודצ יד ןּופ הֹּתיִּכ יד ,ויא סָאד ,םיא טימ ןעוועג
 יז ןּבָאה ןּוא ,םיחיָלש יד ףיוא טנעה טגיילעג ןּבָאה יז ןּוא!* ,האנק אֹלָמ

 טָאה טָאג ןּופ ְךאלַמ ַא רעּבָא?? .הסיִפּת רעשיטָאטש רעד ןיא טצעזעגנַײרַא
 ,טכַארּבעגסױרַא ייז טָאה ןּוא ,הסיִפּת רעד ןּופ ןריט יד טנפעעג טכַאנייּב
 טדער ןּוא ,שרקִמַה-תיֵּב םעד ןיא קעװַא ךיז טלעטש ןּוא טייג" :טגָאזעג ןּוא
 ןּבָאה ייז זַא ןּוא*: .ןּבעל ןקיזָאד םעד ןּופ דייר עלַא יד קלָאפ םעד רַאפ

 ,שדֹקִּמַה-תיֵּב םעד ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא ירפ רעד ןיא יז ןענעז ,טרעהעג סָאד

 .טנרעלעג ןּבָאה ןּוא

 טימ ןעװעג ןענעז סָאװ ,יד ןּוא ,ןעמוקעג זיא לודָגןהֹּכ רעד זַא ןּוא
 ,לאָרׂשי-יַנּב יד ןּופ םינקז עלַא ןּוא ,ןירדָהנַס םעד ןפורעגפיונוצ יז ןּבָאה ,םיא

 יד ןַא ןּוא? .ןעגנערּב ייז לָאז ןעמ ,הסיִפּת רעד ןיא טקישעג ןּבָאה ןּוא

 יז ןּוא ,הסיִפּת רעד ןיא ןענּופעג טינ ייז יז ןּבָאה ,ןעמוקעג ןענעז רענידַאּב
 ןּבָאה רימ :ןגָאז ּוצ יװַא* ,טלייצרעד ןּבָאה ןוא ,טרעקעגמוא ךיז ןּבָאה
 ;ןריט יד ייּב ןייטש םירמֹוש יד ןּוא ,ןסָאלשרַאפ טסעפ הסיפּת יד ןענופעג

 .ןענירד ןענופעג טינ םענייק רימ ןּבָאה ,טנפעעגפיוא יז ןּבָאה רימ ןעוו רעּבָא

 ןּבָאה םיִנַהֹּכישָאר יד ןּוא ׁשדֹקְמַה-תיֵּב םעד ןּופ ןַאמטּפױה רעד ןַא ןּוא **
 ןּוא ,ייז רעּביא ןקָארשרעד קרַאטש ךיז יז ןּבָאה ,דייר עקױָאד יד טרעהעג

 ןעמוקעג וזיא טָא ןוא* .ןרעװ ןעק םעד ןּופ סָאװ ,טרעדנואוועג ךיז ןּבָאה
 טצעזעגנַײרַא טָאה ריא ןעמעוו ,ןשטנעמ יד :טלייצרעד ייז טָאה ןּוא ,רענייא

 .קלָאפ סָאד ןענרעל ןּוא ׁשדקְמַה-תיֵּב םעד ןיא ןעייטש ,הֹסיִפּת רעד ןיא
 יז טָאה ןּוא רענידַאּב יד טימ ןַאמטּפױה רעד ןעגנַאגעג ויא טלָאמעד *
 םעד רַאפ טַאהעג ארֹומ ןּבָאה ייז םירָאװ ,טלַאװעג ןָא רעּבָא ,טכַארבעג

 .ןרעװ טנייטשרַאפ יז ןלעװ רעמָאט ,קלָאפ
 רַאפ טלעטשענקעװַא ייז יז ןּבָאה ,טכַארּבעג יז ןּבָאה יז זַא ןּוא יז

 רימ ;ןגָאז ּוצ ױזַא* ,טגערפעג ייז טָאה לודָנְןהֹּכ רעד ןּוא .ןיִרדַהנַס םעד
 ןּוא ;ןעמָאנ ןקיזָאד םעד ןיא ןענרעל ּוצ טינ ,ןלױפַאּב שוריִפּב ךייא ןּבָאה
 ףיוא טליװ ריא ןּוא ,גנונרעל רעייא טימ םִיַלָׁשּורי טליפעגנָא ריא טָאה טָא

 ןוא סורטעּפ רעּבָא* .ןַאמ ןקיזָאד םעד ןופ טּולּב סָאד ןעגנערּב זדנּוא
 ןכרָאהעג טשרעּביל ןוומ רימ :טגָאזעג ןּוא ,טרעפטנעעג ןּבָאה םיחילש יד
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 טקעװעגפיוא טָאה תובָא ערעזדנוא ןּופ טָאג רעד" .ןשטנעמ רעדייא ,טָאג

 .םיוּב ַא ףיוא ןעגנָאהעגפױא ןּוא ,טכַארּבעגמּוא טָאה ריא ןעמעוו ,ןַעּוׁשִי
 ַא ןּוא רַׂש ַא ןייז ּוצ ,טנַאה רעטכער ןייז טימ טכייהרעד טָאג טָאה םיא*ז

 רימ ןּוא .דניז יד ףיוא גנוּבעגרַאפ ןּוא הבּושּת לאָרׂשְי וצ ןּבעג ּוצ ,לֵאֹוג
 ןעמעוו ,ׁשֶדֹוקַה ַחּור רעד ןיא יװַא ןּוא ,ןכַאז עקיָאד יד ןּופ תודָע ןענעז
 .םיא ןכרָאהעג סָאװ ,יד ּוצ ןּבעגעג טָאה טָאג

 ,ןצרַאה םייּב ןטינשעג יז סע טָאה ,טרעהעג סָאד ןבָאה ייז ןַא ןּוא *
 ןענַאטשעגפױא ויא טלָאמעד** .ןענעגרַה ּוצ ייז טַאהעג הֹעַדּב ןּבָאה ייז ןּוא

 -דימלַּת ַא ,לֵאיִלמַג ןטייהעג טָאה טָאװ ,ישּורּפ ַא ,ןירדָהנַס םעד ןיא רענייא

 ןליױמַאּב טָאה ןּוא ,דובָּכּב ןטלַאהעג טָאה קלָאפ עצנַאג סָאד ןעמעוו ,םככָח

 :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה רע ןּוא* .טַײל עקיזָאד יד עלייוו ַא ףיוא ןריפּוצסױרַא
 עקיָאד יד טימ גהֹונ ךיז טנעז ריא יװַאיװ גנּוטכַא טיג ,לאָרׂשְי ןּופ ןשטנעמ
 טָאה ןוא ,סֶדֹוּת ןענַאטשעגפיוא ויא געט עקיוָאד יד רַאפ םירָאװ** .ןשטנעמ

 טפעהַאּב ךיז ןּבָאה עט ןעמעװ ןיא ,קיטכיו סעּפע רַאפ ןּבעגעגסױרַא ךיז
 טעגרַהעג ןיא רע רעּבָא ;טרעדנוה ריפ ןופ ְךֶרֶע ןַא ,ןשטנעמ לָאצ ַא
 ןוא טײרּפשעצ ןענעז ,ןעגנַאנעגכָאנ םיא ןענעז סָאװ ,עלַא ןוא ,ןרָאװעג

 יד ןיא ,יליִלגַה הדּוהי ןענַאטשעגפױא זיא םיא ךָאנ ןּוא* .ןרָאװעג טשינוצ
 ךיוא ;ךיז ךָאנ קלָאפ ְךַס ַא טריפרַאפ טָאה ןּוא ,גנּוּבַײרשרַאפ רעד ןּופ געט

 טיירּפשעצ ןענעז ,ןעגנַאגעגכָאנ םיא ןענעז סָאװ ,עלַא ןּוא ,ןעמוקעגמוא זיא רע
 ,ןשטנעמ עקיוָאד יד ןופ ּפֶָא ךיז טלַאה ,ךייא ךיא גָאז טציא ןּוא * .ןרָאװעג

 ןופ יא ,ךַאז יד רעדָא ,הצע עקיזָאד יד ּבױא םירָאװ ;ךַאמעג ייז טוָאל ןּוא
 ריא טעװ ,טָאג ןופ זיא סע ּבױא רָאנ" ;ןרעװ טשינוצ סע טעװ ,ןשטנעמ

 ;רמָחֹלִמ ַא ןיא ןענופעג ךָאנ ךיז טנָאק ריא .ןעגנערּבמּוא ןענעק טינ יז
 !טָאג ןגעק

 ןּבָאה ןּוא ,םיחילש יד ןפור טוָאלעג ןּוא ,טגלָאפעג םיא ןּבָאה יז ןּוא *
 חפ ןעמָאנ םעד ןיא ןדער ּוצ טינ ןלױפַאּב יז ןּוא ,תוקלַמ ןּבעגעג ייז
 רָאֿפ ןופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז ייז ןוא .טזָאלעגּפָא יז ןּבָאה ןּוא ,ןֵַעּוׁשִי

 יא ןעװעג זירכח ןּבָאה יז סָאװ ,טיירפעג ךיז ןּבָאה ןּוא ,ןיִרדִהנַטס םעד
 עלַא טרעהעגפיוא טינ ןּבָאה ייז ןּוא= .ןעמָאנ םעד ּבילּוצ דובָּכמּוא ן'דייל
 יײז ןגָאװצנָא ןּוא ןענרעל ּוצ ,רעזייה יד ןיא ןּוא ,שדֹקְמַה-תיֵּב םעד ןיא גָאט
 .ַחיִׁשָמַה עּוׁשִי ןּופ הרּוׁשּב
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 ןָאטעג ךיז טָאה םידימלַּת יד ןּופ לָאצ יד תעּב ,געט עקיזָאד יד ןיא ןּוא א

 ןגעקטנַא ןכירג יד דַצמ למרומעג ַא ןּביױהעגפיוא ךיז טָאה ,ןרעמרַאפ |
 רעד ןיא ןרָאװעג טזָאלרָאװרַאפ ןענעז תונָמלֲא ערעיז תֹמחַמ ,םיִרֹבְע יד
 הדֵע יד ןפּורעג ךיז ּוצ ןּבָאה ףלעװצ יד ןּוא" .שינעפרעדַאּב רעכעלגעט
 ןלָאז רימ זַא ,טכער טינ זיא סע :טגָאועג ןּבָאה ןּוא ,םכידימלַּת יד ןּופ

 טכּוז ,רעדירּב ,ןֵכֹּב* .ןשיט ייּב ןעניד ןּוא ,טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןזָאלרַאפ
 טימ לּופ ,םָש ןטּוג ַא ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןּבו ךייא ןשיװצ ןּופ סיוא

 םעד רעּביא ןצעו ןלָאז רימ ןעמעװ ,רמכָח טימ ןּוא ׁשֶדֹוקַה-ַחּור םעד

 הדֹובַע רעד ןיא ןּוא הליִפּת ןיא ןייז קסֹוע ךיז ןלעװ רימ ןּוא* .ןינָע ןקיזָאד
 רעד ןרָאװעג ןלעפעגליואוו ןענעז דייר עקיזָאד יד ןּוא* .טרָאװ םעד ןּופ

 טימ לּופ ןשטנעמ ַא ,ןסּונַאפעטס טלייוורעדסיוא ןּבָאה יז ןּוא ,הדֵע רעצנַאג
 ןּוא ,ןסּורָאכָארּפ ןּוא ,ןסוּפיליפ ןּוא ,ׁשֶדֹוקַה-ַחּור םעד טימ ןּוא הדנּומָא

 .עיכָאיטנַא ןּופ רָג ַא ,ןסַאלָאקינ ןּוא ,ןסַאנעמרַאּפ ןּוא ,ןענָאמיט ןּוא ,ןרָאנַאקינ
 =ֵלַּפתִמ ןּבָאה ןּוא ,םיחילש יד רַאמ טלעטשעג יז ןּבָאה עקױָאד יד"

 .טנעה ערעייז טגײלעגפױרַא ייז ףיוא ןּבָאה ןּוא ,ןעוועג

 םידימלַּת יד ןּופ לָאצ יד ןּוא ,ןסקַאװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּוא*
 ןענעז םיִנֲהֹּכ יד ןּופ ְךֵס ַא ןוא ;םִיַלָשּורי ןיא טרעמרַאפ קרַאטש ךיז טָאה

 .הנּומֶא רעד םַאזכרָאהעג ןעוועג
 סנכייצ עסיורג ןָאטעג טָאה ,הרּובג ןּוא דָסֶח טימ לּופ ,סּונַאפעטס ןּוא *

 עכעלטע ןענַאטשעגפיוא ןענעז סע רעּבָא" .קלָאפ םעד ןשיװצ רעדנואוו ןּוא

 יד ןּופ תֶסְנֹּכַה תיֵּב סָאד ןסייהעג טָאה טָאװ ,תָסֶנֹּכַה-תיֵּב םעד ןּופ ןשטנעמ
 ןּופ יד ןּופ ,רעירדנַאסקעלַא ןּוא ,רעינעריק יד ןּופ ךיוא ןּוא ,רעניטרעּביל

 יז ןּוא!? .ןסּונַאפעטס טימ ןעוועג ַחֵּכוַותִמ ךיז ןּבָאה ןּוא ,עיזַא ןּוא עיקיליק
 רע ןכלעו ךרוד טסייג םעד ןּוא המכָח יד ןײטשנגעקַא טנעקעג טינ ןּבָאה

 :טגָאזעג ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןכָאטשַאּב יז ןּבָאה ךָאנרעד*: .טדערעג טָאה
 ןוא ןהשמ ןגעקטנַא דיר עקידנרעטסעל ןדער טרעהעג םיא ןּבָאה רימ
 ןּוא ,םינקז יד ןּוא ,קלָאפ סָאד טצעהעגפיוא ןּבָאה יז ןּוא = .טָאג ןגעקטנַא
 םיא ןּוא ,טּפַאכעג םיא ןּבָאה ןּוא ,םיא ףיוא ןעמוקעג ןענעז ןּוא ,םירפֹוט יד
 ,תודָע עשלַאפ טלעטשעגפיוא ןּבָאה ייז ןּוא * ;ןירדִהנַס םעד רַאפ טכַארּבעג
 ןגעק ןדער ּוצ ףיוא טינ טרעה שטנעמ רעקיזָאד רעד :טגָאזעג ןּבָאה סָאװ
 טרעהעג םיא ןּבָאה רימ םירָאװ:* .הרֹוּת רעד ןּוא שודק-םֹוקְמ ןקיזָאד םעד
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 ,טרָא עקיזָאד סָאד ןכַאמ בורָח טעװ ירצֹונַה ַעּוׁשִי רעקיזָאד רעד זַא ,ןגָאז
 ןוא .טרעפטנעעגרעּביא זדנוא טָאה השֹמ סָאװ ,םיקוח יד ןרעדנע טעװ ןּוא
 ןגיוא ערעייז טפעהַאּב ןּבָאה ,ןירדָהנַס םעד ןיא ןסעועג ןענעז סָאװ ,עלַא

 ןּופ םיִנָּפ סָאד ןעוװעג טלָאװ עס יװ םיִנָּפ ןייז ןעועג ןּבָאה ןּוא ,םיא ןָא

 .ךאלַמ ַא
 טָאה רע ןּוא" ?יװַא עקַאט סָאד ויא :טגָאזעג טָאה לודְָנןהֹּכ רעד ןּוא

 :טגָאזעג ׂו

 טָאה טכַארּפ ןּופ טָאג רעד .סוא ךימ טרעה ,סרעטָאפ ןּוא רעדירּב
 ,שבִיַרֲהַנםַרַא ןיא ןעוועג ויא רע תעּב ,ּוניבָא םהָרֹבַא ּוצ טקעלּפטנַא ךיז

 ריד ייג :טנָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא* ,ןֶרָח ןיא טניואוועג טָאה רע רעדייא
 ,ןײרַא דנַאל םעד ןיא םּוק ןּוא ,םַאטשּפָא ןייד ןּופ ןּוא ,דנַאל ןייד ןּופ סױרַא

 דנַאל םעד ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא זיא רע ןּוא* .ןוייװ ריד לעװ ךיא סָאװ
 רעטָאפ ןייז יו םעדכָאנ ןּוא .ןֶרָח ןיא טצעזַאּב ךיז טָאה ןּוא ,םידׂשַּכ יד ןּופ

 ,ןײרַא דנַאל ןקיזָאד םעד ןיא טריפעגרעּבירַא םיא רע טָאה ,ןּברָאטשעג זיא

 םיא ןיא ןּבעגעג טינ םיא טָאה רע ןּוא" ;רעדניצַא טניואוו ריא ןכלעוו ןיא
 ַחיִטבַמ טָאה רע ןּוא ,טירטסּופ ַא ןּופ ןַאּפש ַא וליפַא טינ ,לײטּברַא ןייק
 ךָאנ ןעמָאז ןייז וצ ןּוא ,לײטּברַא ןַא רַאפ ןּבעג םיא סע טעװ רע זַא ,ןעוועג
 זַא ,טדערעג ױזַא טָאה טָאג ןּוא" .דניק ןייק טַאהעג טינ טָאה רע םַגַה ,םיא

 ,ןטכענקרַאפ יז טעװ עמ ןּוא ,דנַאל דמערפ ַא ןיא ןעניואוו טעװ ןעמָאז ןייז
 ,ןעניד ןלעװ ייז סָאװ ,קלָאפ סָאד ןּוא* .רָאי טרעדנוה ריפ ןקינַײּפ יז ןּוא
 ןעניד ךימ ןּוא ןײגסױרַא יז ןלעװ ךָאנרעד ןּוא ;טָאג טגָאז ,ןטּפשִמ ךיא לעװ

 .הליִמ ןּופ דנוּב םעד ןּבעגעג םיא טָאה רע ןּוא* .טרָא ןקיזָאד םעד ןיא
 ןטכַא םעד ןעװעג לַמ םיא טָאה ןּוא ,ןקָחצִי ןריוּבעג םהָרבַא טָאה ױזַא ןּוא

 .תובָא ףלעװצ יד בֹקעַי ןּוא ,ןבקעַי ןריוּבעג טָאה קָחצִי ןּוא ;גָאט
 טפיוקרַאפ םיא ןּבָאה ןּוא ,ןפסֹוי ןעוועג אנקמ ןּבָאה תובָא יד ןּוא?

 ןעוועג ליצַמ םיא טָאה ןּוא* ,םיא טימ ןעוועג זיא טָאג רעּבָא ;םִיַרצִמ ןייק

 ,ןהערַּפ רַאפ ;רמכָח ןּוא ןֵח ןּבעגעג םיא טָאה ןּוא ,תורָצ ענייז עלַא ןּופ
 רעּביא רעקיטלעװעג ַא רַאפ טכַאמעג םיא טָאה סָאװ ,םִיַרצִמ ןּופ ךלֵמ םעד
 רעּביא רעגנּוה ַא ןעמּוקעג זיא סע ןּוא * .זיוה ןצנַאג ןייז רעּביא ןּוא םִיַרצִמ
 .טינ ןּבָאה תובָא ערעודנּוא ןּוא ;הרָצ עסיורג ַא ןּוא ,ןַעַנּכ ןּוא םִיַרצִמ ץנַאג
 האּובּת ָאד ויא סע זַא ,טרעהעג טָאה בֹקעַי ןַא רעּבָא = .זייּפש ןייק ןענופעג
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 ןּוא* .לָאמ עטשרע סָאד תובָא ערעזדנוא טקישעגסױרַא רע טָאה ,םִיַרצִמ ןיא

 ,רעדירּב ענייז ּוצ ןענעקרעד טוָאלעג ףסֹי ךיז טָאה לָאמ ןטייווצ םייּב
 טָאה ףסֹו ןּוא* .ןהערַּפ רַאפ ןרָאװעג טנעקַאּב זיא הדחָּפשִמ ספסֹוי ןּוא

 ,החָּפשִמ עצנַאג ןייז ןּוא ,רעטָאפ ןייז ןבקעי ןפורעג ךיז ּוצ טָאה ןּוא טקישעג
 ,שִיַרצִמ ןייק טרעדינעגּפָארַא טָאה בֹקעַי ןּוא * .תוׁשָפנ קיצעּביז ןּוא ףניפ

 ןענעז ייז ןּוא .סרעטָאפמַאטש ערעודנּוא ןּוא רע ,ןּברָאטשעג ויא רע ןּוא

 ,רבָק םעד ןיא ןרָאװעג טגיילעג ןּוא ,םָכש ןייק ןרָאװעג ןגָארטעגרעּבירַא
 רֹומַח ןּופ ןיז יד ןּופ רעּבליז ןיא חַקֶמ ַא רַאפ טפיוקעג טָאה םֶהָרבַא סָאװ

 .םָכש ןיא
 סָאװ ,הרחָטבַה רעד ןּופ טייצ יד טנעענעג טָאה עס תעּב רעּבָא"

 ךיז טָאה ןּוא ןסקַאװעג קלָאפ סָאד זיא ,ןעמהָרבַא ּוצ ןריואוושעג טָאה טָאג

 רעּביא ךלַמ רערעדנַא ןַא ןענַאטשעגפױא זיא סע ויּב * ,םִיַרצִמ ןיא טרעמעג
 ךיו טָאה רעקיזָאד רעד ןּוא* .ןפסֹי טנעקעג טינ טָאה סָאװ ,םבִיַרצִמ
 ,תובָא ערעודנּוא ןָאטעג סטכעלש טָאה ןּוא ,םַאטש רעזדנּוא ןגעק טגילקעג
 טינ ןלָאז ייז ידּכ ,רעדניק עניילק ערעייז ןפרַאװאּוצסױרַא טיינעג ייז ןּוא

 יא רע ןּוא ,השֹמ ןרָאװעג ןריוּבעג זיא טייצ רענעי ןיא" .ןּבעל ןּביילּב
 םיׁשָדַח יירד ןרָאװעג טרענעג זיא רע ןּוא ;טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא ןייש ןעוועג

 םיא טָאה ,ןרָאװעג ןפרָאװעגסױרַא ויא רע תעּב ןּוא*! .ויוה סרעטָאפ ןייז ןיא

 .ןוז םענעגייא ריא רַאפ ןגיוצרעד םיא טָאה ןּוא ,ןעמונעג רעטכָאט סהֹערַּפ
 ;םיִרצִמ יד ןּופ המכָח רעצנַאג רעד ןיא טנרעלעג ןעװעג זיא הׁשֹמ ןּוא

 .םיִׂשֹעַמ ןּוא דייר ענייז ןיא קיטכעמ ןעוועג זיא רע ןּוא
 ןיא ןעגנַאגעגפיוא ןיא ,רָאי קיצרעפ ןרָאװעג טלַא ויא רע ןעוו ןּוא

 טָאה רע זַא ןּוא*! .לאָרׂשְיייַנּב יד ,רעדירּב ענייז ןעקנעדעג ּוצ ןצרַאה ןייז
 ןּוא ,ןעמּונעגנָא םיא רַאפ ךיז רע טָאה ,טכערמּוא ןדייל יז ןּופ םענייא ןעזעג

 .ירצִמ םעד ןגָאלשרעד טָאה ןּוא ,םענעטילעג םעד רַאפ ןעװעג םקֹונ ךיז
 טָאה טָאג ןַא ,ןייטשרַאפ ןלעװ רעדירּב ענייז זַא ,טניימעג טָאה רע ןּוא =
 ןוא* .ןענַאטשרַאפ טינ ןּבָאה יז רעּבָא ;טנַאה ןייז ךרוד גנוטער ןּבעגעג יז

 ךיז ןּבָאה יו תעּב ,יי רַאפ ןויװַאּב ךיז רע טָאה גָאט ןרעדנַא םעד ףיוא
 ,ןשטנעמ :ןגָאז ּוצ יױזַא ,ייז ןשיוצ ןכַאמ םולָש טלָאװעג טָאה ןּוא ,טגירקעג

 ?ןרעדנַא םעד רענייא טכערמוא ריא טוט סָאװרַאפ ;רעדירּב טנעז ריא
 ,ןסױטשעגקעװַא םיא טָאה ,ןָאטעג טכערמּוא רֵבֵח ןייז טָאה סָאװ ,רעד רעּבָא
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 ?ודנוא רעּביא טפֹוש ַא ןּוא רֵׂש ַא רַאפ טכַאמעג ךיד טָאה רעװ :טגָאזעג ןּוא
 ןוא ?ירצִמ םעד טעגרַהעג ןטכענ טסָאה ּוד יו ,ןענעגרַה ךימ ּוטסליװ יצ

 רעדמערפ ַא ןרָאװעג זיא ןּוא ,טרָאװ ןקיזָאד םעד רעּביא ןפָאלטנַא זיא הׁשֹמ
 .ןיז ייווצ ןריוּבעג טָאה רע ּואו ,ןִידִמ דנַאל םעד ןיא

 טקעלּפטנַא םיא ּוצ ךיז טָאה ,רָאי קיצרעפ רעּבירַא ןענעז סע זַא ןּוא *

 רעייפ םַאלפ ַא ןיא ,יָניִס גרַאּב םעד ןּופ רֹּבדִמ רעד ןיא טָאג ןּופ ךאלַמ ַא
 ןופ ןרָאװעג םמֹוּתשִנ רע ויא ,ןעועג סָאד טָאה השֹמ זַא ןּוא* .הָנס םעד ןיא

 ןופ לֹוק סָאד ןעמּוקעג זיא ,ןעז ּוצ טנעענעג טָאה רע תעּב ןּוא ;גנואעז רעד

 ןּופ ןּוא ,םהָרֹבַא ןּופ טָאג רעד ,תובָא ענייד ןּופ טָאג רעד ןיּב ךיא* :טָאג

 טגעוװרעד טינ ךיז טָאה ןּוא ,טרעטיצעג טָאה הֵשֹמ ןּוא .בקעי ןּופ ןּוא ,קָחֹצִי
 ,סיפ ענייד ןּופ ךיש יד סיוא ּוט :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה טָאג ןּוא* .ןקוק ּוצ

 בָאה ןעו* .דרע עקילײה זיא ,טסייטש ּוד סָאװ ףיוא ,טרָא סָאד םירָאװ
 בָאה ןּוא ,םבִיַרצִמ ןיא זיא סָאװ ,קלָאפ ןיימ ןּופ גנּוקינַײּפ יד ןעועג ךיא

 ןּוא ;ןזיײלוצסױא ייז ,טרעדינעגּפָארַא ּבָאה ךיא ןּוא ,ןצפיז רעייז טרעהעג

 .םִיַרצִמ ןייק ןקיש ךיד לעװ ךיא ,םּוק דניצַא

 רעװ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טנקילרַאפ ןּבָאה יז ןעמעוו ,השֹמ ןקיזָאד םעד *
 ּוצ טקישעג טָאג טָאה םיא ?טפֹוש ַא ןּוא רַׂש ַא רַאפ טכַאמעג ךיד טָאה

 ךיז טָאה סָאװ ,ךאלַמ םעד ןּופ טנַאה רעד ךרוד לֵאֹוג ַא ןּוא רַׂש ַא ןייז
 טָאה ןּוא ,טריפעגסורַא ייז טָאה רע* .הָנס םעד ןיא טקעלּפטנַא םיא ּוצ

 רעד ןיא ןּוא ,ףּוס םִי םייּב ןּוא ,םִיַרצִמ ןיא רעדנואוו ןּוא סנכייצ ןָאטעג
 -יָנֹּב יד ּוצ טגָאועג טָאה סָאװ ,השֹמ רעד זיא סָאד* .רָאי קיצרעפ רֹּבדְמ

 ,רעדירּב ערעייא ןשיווצ ןּופ ךייא רַאפ ןלעטשפיוא טָאג טעװ איִבָנ ַא ;לאָרׂשְי
 רעד ןיא הדֲע רעד ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,רעד ויא סָאד** .א רימ .ּוצ ךיילג
 ,יָנָס גרַאּב םעד ףיוא טדערעג םיא טימ טָאה סָאװ ,ךאלַמ םעד טימ רֹּבֹדִמ
 ידּכ ,דייר עקידעּבעל ןעװעג לּבקמ טָאה רע ןּוא ;תובָא ערעזדנוא טימ ןּוא
 טלָאװעג טינ ךיז ןּבָאה תרובָא ערעזדנוא ןעמעװ ּוצ* ;ןּבעג ּוצ זדנוא ייז
 ערעייז טרעקעג ןּוא ,ךיז ןּופ ןסיוטשרַאפ םיא ןּבָאה יז טרעיינ ,ןרעהּוצ
 ודּוא ךַאמ :ןענֹרהַא וצ טגָאועג ןּוא* ,םִיַרצִמ ןייק קירוצ ףיוא רעצרעה
 ,הֶשֹמ ןקיזָאד םעד טימ םירָאװ ;ודנּוא רַאפ סיורָאפ ןייג ןלָאז סָאװ ,רעטעג
 סָאװ טינ רימ ןסייוו ,םִיַרצִמ דנַאל םעד ןּופ טריפעגסױרַא זדנוא טָאה סָאװ
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 ןוא ,לֶגֵע ןַא געט ענעי ןיא טכַאמעג ןּבָאה יז ןּוא * .ןרָאװעג זיא םיא טימ

 יד טימ טיירפעג ךיז ןּבָאה ןּוא ,טָאגּפָא םּוצ ןּברָק ַא ןעוועג בירקַמ ןּבָאה
 יז טָאה ןּוא ,טרעקעגּפָא ךיז טָאה טָאג ןּוא* .טנעה ערעייז ןּופ םיִׂשֲעַמ

 םעד ןיא ןּבירשעג טייטש עס יו ,תולָיַח עשילמיה יד ןעניד ּוצ ןּבעגעגרעּביא
 :םיאיִבנ יד ןּופ רֵפֵס

 תֹוחֹנִמ ןּוא םיחָבז רימ ּוצ ןייז ביִרקַמ ןָאטעג ריא טָאה

 !לאָרׂשְי ןּופ ויױה ,רֹּבדִמ רעד ןיא רָאי קיצרעפ
 ,ךֶלֹומ ןּופ טלעצעג סָאד ןגָארטעג טָאה ריא ןּוא

 ,ןָפמָר טָאג םעד ןּופ ןרעטש םעד ןּוא

 ,ייז רַאפ ךיז ןקּוּב ּוצ ,טכַאמעג ךיז טָאה ריא סָאװ ,רעדליּבנצעג יד
 .אֵלֹבָּב טייז רענעי ףיוא ןּבַײרטרַאפ ךייא לעװ ךיא ןּוא

 ,תודֲעָה-ןּכשִמ סָאד רֹּבִדְמ רעד ןיא טַאהעג ןּבָאה תובָא ערעזדנוא 4
 סע לָאז רע ןַא ןלױפַאּב טָאה ,ןהֹׁשֹמ ּוצ טדערעג טָאה סָאװ ,רע יװיֹוזַא

 ךױא ןּבָאה סָאד* .ןעועג טָאה רע סָאװ ,טלַאטשעג רעד טול ןכַאמ
 יד ןּופ לײטּברַא םעד ןיא ןעשֹוהי טימ טכַארּבעגנַײרַא תרובָא ערעזדנוא
 ערעודנּוא ןּופ םיִנָּפ םעד רַאפ ןּופ ןּבירטעגסױרַא טָאה טָאג סָאװ ,רעקלעפ

 ןּופ ןגיוא יד ןיא ןַח ןענומעג טָאה סָאװ * ,ןדִוָד ןּופ געט יד ּוצ ויּב ,תובָא
 .בקעַי ןּופ טָאג םעד רַאפ טרָאנױאװ ַא ןעניפעג ּוצ ןטעּבעג טָאה ןּוא ,טָאג

 טינ טּוט רעטשרעּביא רעד רעּבָא* .זיוה ַא טיוּבעג םיא טָאה המלש ןּוא ?

 :טגָאז איבָנ רעד יװ ,טנעה טימ טכַאמעג ןענעז סָאװ ,תולָכיֵה ןייק ןיא ןעניואוו
 | ,ןָארט ןיימ זיא למיה רעד *

 .לקנעּבסּופ ןיימ זיא דרע יד ןּוא
 ,טָאג טגָאז ,ןעוּב רימ ריא טעװ זױה ַא רַאפ סָאװ

 ?ּור ןיימ ןּופ טרָא סָאד ויא ּואוו רעדָא

 ?בןכַאז עלַא עקיזָאד יד טכַאמעג טנַאה ןיימ טינ טָאה ?
 דימָּת טוט ריא ,ןרעיוא ןּוא ץרַאה ןיא עטלַמעגמוא ,עקיקענטרַאה ריא *!

 טּוט יװַא ,ןָאטעג ןּבָאה תובָא ערעייא יו ;שֶדֹוקַה-ַחּור םעד ןָא ןקינעּפשרעדיװ
 יז ןּוא ?טפֶדֹורעג טינ תובָא ערעייא ןּבָאה םיִאיֵבֹנ יד ןּופ ןעמעוו* .ריא
 ,קידַצ םעד ןּופ ןעמּוק סָאד טגָאזעגנָא סיורָאפ ןּבָאה סָאװ ,יד טייטעג ןּבָאה
 סָאװ ,ריא* ;םיחצֹור ןּוא םירסֹומ ןרָאװעג דניצַא טנעז ריא ןעמעוו ןּופ

 .2 ,1 ,וס היעשי ב ,27-95 ,ה סומע א
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 ןוא ,םיכָאלַמ ךרּוד ןרָאװעג ןּבעגעג זיא יז יװ ,הרֹוּת יד ןעוועג לּבקמ טָאה

 .טיהעגּפָא טינ יז טָאה
 ,ןצרַאה םייּב ןטינשעג ייז סע טָאה ,טרעהעג סָאד ןּבָאה ייז זַא ןּוא **

 יא רע לייװ ,רע ןּוא* .ןייצ יד טימ םיא ףיוא טצירקעג ןּבָאה יז ןּוא

 ,למיה םּוצ טקּוקעגפױרַא רע טָאה ,ׁשֶדֹוקַהַחּור םעד טימ לּופ ןעװעג

 רעטכער רעד ייּב ןייטש ןֵעּוׁשְי ןּוא ,טָאג ןּופ טכַארּפ יד ןעועג טָאה ןּוא

 ןוא ,ןפָא ןעלמיה יד ךיא עז טָא :טגָאזעג טָאה רע ןּוא * ,טָאג ןּופ טנַאה

 ןּבָאה ייז רעּבָא* .טָאג ןּופ טנַאה רעטכער רעד ייּב ןייטש םבֶדָאְְזִּב םעד
 ןוא ,ןרעיוא ערעייז טּפָאטשרַאפ ןּבָאה ןּוא ,לֹוק ךיוה ַא טימ ןגירשעגסיוא

 רעד ןּופ ןפרָאװעגסױרַא םיא ןּבָאה ייז ןּוא** ;םיא ףיוא ןָאטעג זָאל ַא ךיז
 טגײלעגרעדינַא ןּבָאה ?רודָע יד ןּוא .טנייטשרַאפ םיא ןּבָאה ןּוא ,טָאטש

 ןוא** .לּואָש ןסייהעג טָאה סָאװ ,רוחָּב ַא ןּופ סיפ יד ּוצ םישּוּבלַמ ערעייז
 :טגָאזעג ןּוא ,ןפורעגסױא טָאה רע תעּב ,ןסּונַאפעטס טנייטשרַאפ ןּבָאה יז

 ןּוא ,ינק יד ףיוא ןלַאפעג זיא רע ןּוא" .טסיײג ןיימ לּבקמ יז ,ַעּוׁשִי רַאה

 .דניז עקיזָאד יד ּוצ טינ יז ןכער ,טָאג :לֹוק ךיוה ַא טימ ןגירשעג טָאה
 .ןרָאװעג ןפָאלשטנַא רע ויא ,טגָאזעג סָאד טָאה רע ןַא ןּוא

 ךיז טָאה גָאט םענעי ןּוא .טיוט ןייז ּוצ ןעװעג םיּכסַמ טָאה לּואָש ןּוא ו
 יז ןּוא ;םִיַלָשּורי ןיא הליהק רעד ןגעק הפידר עסיורג ַא ןּביוהעגפיוא

 ןּוא הדּוהי ןּופ טנגעג רעצנַאג רעד רעּביא ןרָאװעג טײרּפשעצ עלַא ןענעז
 ,ןסּונַאפעטס ןעוועג רּבקמ ןּבָאה טייל עמורפ ןּוא" .םיחילש יד ץּוחַא ,ןֹורמֹוש

 בורָח טָאה רעּבָא לּואְש* .םיא רעּביא דּפסֶה ןסיורג ַא ןטלַאהעג ןּבָאה ןּוא
 ןָאטעג טָאה ןּוא ,זיוה ּוצ זיוה ןּופ ןעגנַאגעג זיא ןּוא ,הליהק יד טכַאמעג

 .הסיִפּת רעד ןיא טרעפטנעעגרעּביא ייז טָאה ןּוא ,ןעיורפ ןּוא רענעמ ןּפעלש
 ןּבָאה ןּוא ןעגנַאגעגמּורַא ןענעז ,ןרָאװעג טײרּפשעצ ןענעז סָאװ ,יד ןּוא

 רעד ּוצ טרעדינעגּפָארַא טָאה סוּפיליפ ןּוא* .טרָאװ סָאד ןעוועג דרׂשַבמ
 קלָאפ סָאד ןּוא* .ַחיִׁשָמ םעד ייז רַאפ טגָאזעגנָא טָאה ןּוא ,ןֹורמֹוש טָאטש
 ןּבָאה ייז תעּב ,טגָאזעג טָאה סּוּפיליּפ סָאװ ,ןעמּונרַאפ ץרַאה ןייא טימ טָאה
 ךַס ַא ייּב םירָאװ" .ןָאטעג טָאה רע סָאװ ,סנכייצ יד ןעזעג ןּוא טרעהעג
 ,ײז ןּופ סױרַא ייז ןענעז ,רעטסייג עניירמּוא טַאהעג ןּבָאה סָאװ ,ענעי ןּופ
 עמָאל ןּוא עטמיילעג ךַס ַא ןּוא ;לֹוק ךיוה ַא טימ ןגירשעג ןּבָאה ייז תעּב
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 .טָאטש רענעי ןיא החמִׂש סיורג ןעוועג זיא סע ןּוא* .ןרָאװעג טלייהעג ןענעו
 טָאה סָאװ ,ןֹועמִש ןעמָאנ ןטימ שטנעמ ַא רענייא ןעוועג זיא סע ןּוא'

 ןופ קלָאפ סָאד טשַאררעביא טָאה ןּוא ,טָאטש ןיא ףושיִּכ ןּבירטעג רעירפ
 ןּבָאה עלַא ןּוא * .לֹודָג ַא סעּפע ויא רע זַא ,ןּנעגעגסױרַא ךיז ןּוא ,ןֹורמֹוש
 רעקיזָאד רעד :טגָאזעג ןּוא ,סיורג זיּב ןיילק ןּופ ,טכרָאהעגּוצ םיא ּוצ ךיז
 ךיז ןּבָאה ייז ןּוא .סיורג ןפורעג טרעװ סָאװ ,טָאג ןּופ טפַארק יד זיא

 טשַאררעּביא יז רע טָאה טייצ עגנַאל ַא סָאװ תֹמחַמ ,טכרָאהעגּוצ םיא ּוצ

 רַאפ טָאה סָאװ ,ןסוּפיליפ טּבױלגעג רעּבָא ןּבָאה יז תעּב = .ףושיִּכ ןייז טימ
 ןעמָאנ םעד ןּוא טָאג ןּופ תוכלַמ םעד ןגעוונופ תוריׂשּב עטּוג טגָאזעגנָא יז

 .ןעױרפ ןּוא רענעמ ייס ,ןרָאװעג טלבֹוטעג ייז ןענעז ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןּופ
 ,ןרָאװעג טלבוטעג זיא רע ןַא ןּוא ;טּבױלגעג ךיוא טָאה ןײלַא ןֹועמִש ןּוא

 ןּוא סנכייצ ןעועג טָאה רע תעּב ןּוא .ןסוּפיליפ ןָא טפעהַאּב ךיז רע טָאה
 .ןרָאװעג םֹמֹוּתשִנ רע ויא ,ןעשעג רעדנּואו עסיורג

 טָאה ןֹורמֹוש זַא ,טרעהעג ןּבָאה םִיַלָשּורי ןיא םיחילש יד ןעוו ןּוא :+
 ןּוא ןסורטעּפ יז ּוצ טקישעג יז ןּבָאה ,טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןעוועג לּבקמ

 רַאפ ןעוועג לֵלַּפתִמ ןּבָאה ןּוא ,טרעדינעגּפָארַא ןיהַא ןּבָאה ייז ןּוא *  .ןְנָחֹו

 רע זיא טציא זיּב םירָאװ* ;שֶדֹוקַה-ַםּור םעד ןייז לּבקמ ןלָאז ייז זַא ,ייז
 טלבוטעג רָאנ ןענעז יז טרעיינ ,ייז ןּופ םענייק ףיוא ןלַאטעג טַאהעג טינ ךָאנ

 טגיילעג ייז ןּבָאה ךָאנרעד * .ַעּוׁשִי רַאה םעד ןּופ ןעמָאנ םעד ןיא ןרָאװעג

 ןּוא + .ׁשֶדֹוקַה-ַחּור םעד ןעוועג לּבקמ ןּבָאה ייז ןּוא ,טנעה ערעייז ייז ףיוא
 םעד ךרּוד ןרָאװעג ןּבעגעג זיא ׁשֶדֹוקַה ַחּור רעד זַא ,ןעזעג טָאה ןֹועמִׁש זַא
 ןוא ,טלעג ןטָאּבעגנָא יז רע טָאה ,םיחילש יד ןּופ טנעה יד ןגײלפױרַא
 לעװ ךיא ןעמעװ ףױא זַא ,טכַאמ עקױָאד יד רימ ךיוא טיג :טגָאועג

 סּורטעּפ רעּבָא * .ׁשֶדֹוקַה-ַםּור םעד ןייז לּבקמ רע לָאז ,טנעה עניימ ןגײלּפױרַא
 טסָאה ּוד תמחַמ ,ריד טימ רעּבליז ןייד ןעמוקמּוא לָאז :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה
 ןייק טינ טסָאה ּוד*: .טָאג ןּופ תנְּתַמ יד טלעג טימ ןעמיוקַאּב ּוצ טכַארטעג

 טינ זיא ץרַאה ןייד םירָאװ ,ךַאז רעקיזָאד רעד ןיא ;דלחַנ ןייק ןּוא קֶלָח
 תועשר רעקיזָאד רעד ףיוא הבושּת רעּבירעד ּוט** .טָאג רַאפ קיטרַאפטכער
 ןּבעגרַאפ ריד ץרַאה ןייד ןּופ הֹבָׁשחַמ יד טעװ רשפָא ,טָאג טעּב ןּוא ,רענייד
 ןיא ןּוא ,שינרעטיּב ןּופ לָאג רעד ןיא טסיּב ּוד זַא ,עז ךיא םירָאװ=* .ןרעוו

 :טגָאזעג ןּוא ,טרעפטנעעג טָאה ןֹועמִׁש ןוא* .טכערמּוא ןופ דנַאּב םעד
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 ןיק רימ ףיא ןעמּוק טינ לָאז'ס זַא ,טָאג ּוצ רימ רַאפ לֵלַּפתִמ ריא טייז
 .טדערעג טָאה ריא סָאװ ,ןכַאז יד ןּופ עקיצנייא

 טרָאװ סָאד טדערעג ןּוא טגָאועג תודָע ןּבָאה ייז יו םעדכָאנ ןּוא =

 יד טנָאזעגנָא ןּבָאה ןּוא ,םִיַלָשּורי ןייק טרעקעגמּוא ךיז יז ןּבָאה ,טָאג ןּופ

 .םינֹורמֹוש יד ןּופ רעפרעד ךַס ַא ןיא הרוׂשּב
 :ןגָאו וצ יװַא ,ןסוּפיליפ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּופ ךאלַמ ַא ןּוא*

 ןופ ּפָארַא טרעדינ סָאװ ,געװ םעד ףיוא םכורָד ןגעק ייג ןּוא ,ףיוא ייטש

 ןענַאטשעגפױא יא רע ןוא" .געװ רֹּבדִמ ַא ןיא סָאד ;הָזַע ןייק םִיַלָשּורי

 ייַּב טכַאמ סיורג ןּופ סיִרָס ַא ,שּוּכ ןּופ ןַאמ ַא ,עז ןּוא .ןעגנַאגעג זיא ןּוא
 עלַא רעּביא טצעועג ןעוװעג זיא סָאװ ,םישוּכ יד ןּופ הֹּכלַמ יד ,עיקַאדנַאק

 טָאה רע ןוא* .ךיז ןקּוּב ּוצ םִיַלָשּורי ןייק ןעמּוקעג ויא ,תורצֹוא עריא
 טנעיילעג ןּוא ,ןגָאװטַײר ןייז ןיא ןסעזעג ויא ןּוא ,ןרעקמּוא ןיוש ןָאטעג ךיז

 ןוא ןעענעג :ןסוּפיליפ ּוצ טגָאזעג טָאה טסייג רעד ןוא* .איִבָנַה הָיעַׂשי

 ןּוא ,ןפָאלענוצ םיא ּוצ זיא סּוּפיליפ ןּוא* .ןגָאװטַײר ןייז ןָא ךיד טפעהַאּב
 ּוטסײטשרַאפ :טגָאועג טָאה ןּוא ,איִבָנַה הָיעַׁשי ןענעיל טרעהעג םיא טָאה

 ןדייס ,ןיטשרַאפ ךיא ןָאק יװַאיװ :טגָאועג רע טָאה* ?טסנעייל ּוד סָאװ
 ןעמוקוצפורַא ןסוּפיליפ ןטעּבעג טָאה רע ןּוא .ןוַײװנָא רימ לָאז רעצימע
 טָאה רע סָאװ ,קוסָּפ רעד ןעװעג זיא סָאד ןּוא* .םיא טימ ןצעז ךיז ןּוא

 :רפָס םעד ןיא טנעיילעג
 ;ןטכעש םּוצ ףָאש ַא יװ ןרָאװעג טריפעג זיא רע

 ,םּוטש ויא רערעש ענייז רַאפ םַאל ַא יװ ןּוא
 .ליומ ןייז ןענעפע ןָאטעג טינ רע טָאה ױזַא

 :טּפשִמ ןייז ןרָאװעג ןעמּונעגקעװַא זיא גנוקירעדינרעד ןייז ןיא *
 ?רֹוד ןייז ןלייצרעדסיוא ןָאק רעװ ןּוא
 ,אדרע רעד ןּופ ןרָאװעג ןטינשרַאפ זיא ןּבעל ןייז םירָאװ

 ןעמעװ ןּופ ,ךיד טעּב ךיא :ןסּוּפיליפ ּוצ טגָאועג טָאה סירָס רעד ןּוא *!
 ןוא* ?שרעדנַא ןצימע ןופ רעדָא ,ןײלַא ךיז ןּופ ?איִבָנ רעד סָאד טדער
 ,קוסָּפ ןקיזָאד םעד ןּופ ןּבױהעגנָא טָאה ןּוא ,ליומ ןייז טנפעעג טָאה סּוּפיליפ
 יז יװ ןּוא"  .ןַעּוׁשְי ןּופ הריוׂשּב עטּוג יד ןעוועג רֹׂשַבמ םיא רַאפ טָאה ןּוא
 ןוא ,רעסַאװ ַא ּוצ ןעמּוקעג יז ןענעז ,געװ םעד ףיוא ןעגנַאגעג יװַא ןענעז

 .8 ,7 ,גנ הילשי א
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 ןטלַאהּפָא ךימ טּוט סָאװ ;רעסַאװ זיא ָאד ,עז :טגָאזעג טָאה סירָס רעד

 טימ טסּבױלג ּוד ּבױא :טגָאועג טָאה סופיליפ ןּוא* ?ןרעװ ּוצ טלבוטעג
 ַעּוׁשי זַא ,ּביױלג ךיא :טרעפטנעעג טָאה רע ןּוא .ּוטסגעמ ,ןצרַאה ןצנַאג ןייד

 ּוצ ןגָאװטַײר םעד ןלױפַאּב טָאה רע ןּוא* .טביִהלָאְַּב רעד זיא ַחיִׁשָמַה
 ,ןײרַא רעסַאװ םעד ןיא טרעדינעגּפָארַא עדייּב ןּבָאה ייז ןּוא ,ןייטש ןּביילּב

 ןענעז יז תעּב ןּוא* .טלבֹוטעג םיא טָאה רע ןּוא ,סירָס רעד ןּוא סּוּפיליפ
 ןעמונעגקעװַא טָאג ןּופ טסיג רעד טָאה ,רעסַאװ םעד ןּופ ןעמּוקעגסױרַא
 ןעגנַאגעג זיא רע ןּוא ,ןעזעג טינ רעמ םיא טָאה סיִרָס רעד ןּוא ;ןסוּפיליפ

 ןענופעגּפָא ךיז טָאה סוּפיליפ רעּבָא* .טיירפעג ךיז טָאה ןּוא געוו ןייז ףיוא
 הרוׂשּב יד ןעװעג רֹׂשַבמ טָאה ןּוא ןעגנַאגעגמּורַא ויא רע ןּוא ;דֹודשַא ןיא

 .היֹרָסיֵק ןייק ןעמוקעג זיא רע ויּב ,טעטש עלַא ןיא
 יד ןגעק החיִצר ןּוא סעַּכ טימ טמעטָאעג רעטייוו ךָאנ טָאה לּואָש ןּוא א

 ןוא? ,לודָגְוהֹּכ םּוצ ןעגנַאגעג ויא רע ןוא ,רַאה םעד ןּופ םידימלַּת

 רע ּבױא ידּכ ,קֶׂשָמַד ןיא תויָסֵנּכ-יֵּתְּב יד ּוצ ווירּב םיא ייּב ןטעּבעג טָאה

 ,ןעיורפ ייס ,רענעמ ייט ,ךָרֶד םעד ןּופ ןענעז סָאװ ,לייט ןעניפעג טעװ

 יא רע תעּב ןוא* .םִיַלָׁשּורי ןייק ןדנוּבעג ןעגנערּב ןענעק יז רע לָאו
 םּורַא טָאה םיצּולּפ ןּוא ,קֶׂשֶמַד ּוצ טרעטנענרעד ךיז רע טָאה ,ןעגנַאגעג
 רעד ףױא ןלַאפעג ויא רע ןּוא* .סױרַא למיה ןּופ טכיל ַא טניישעג םיא

 ּוטסּוט סָאװרַאפ ,לּואָש ,לּואָש :םיא ּוצ ןגָאז לֹוק ַא טרעהעג טָאה ןּוא ,דרע

 :טגָאועג טָאה רע ןּוא ?רַאה ,ּוטסיּב רעװ :טגָאזעג רע טָאה* !?ןפֶדֹור ךימ
 רעד ןיא ןײרַא ייג ןּוא ,ףיוא ייטש רעּבָא* .טספֶדֹור ּוד ןעמעוו ,ַעּוׁשִי ןיּב ךיא
 יד ןּוא" .ןָאט טסלָאז ּױד סָאװ ןרעװ טגָאזעג ריד טעװ עס ןּוא ,טָאטש

 יז תעּב ,ןושָל ןָא ןּבילּבעג ןענעז ,ןעגנַאגעג םיא טימ ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ
 יא לּואָש ןוא* .ןעועג טינ םענייק ןבָאה רעּבָא ,לֹוק סָאד טרעהעג ןּבָאה

 ,ןרָאװעג טנפעעג ןענעז ןגיוא ענייז תעּב ןּוא ;דרע רעד ןּופ ןענַאטשעגפױא
 ןּוא ,טנַאה רעד ייּב טריפעג םיא ןנָאה יז ןּוא .ןעועג טינרָאג רע טָאה

 ,היָאר ןָא געט יירד ןעוועג זיא רע ןּוא" .קֶׂשֶמַד ןייק טכַארּבעג םיא ןּבָאה

 .ןעקנורטעג טינ ןּוא ,ןסעגעג טינ טָאה ןּוא
 ןסייהעג טָאה סָאװ ,דימלַּת ַא רענייא קֶׂשֶמַד ןיא ןעוועג זיא סע ןּוא

 רע ןּוא !הָיַנַח :גנואעז ַא ןיא טגָאזעג םיא ּוצ טָאה רַאה רעד ןּוא .הָיננַה

 :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה רַאה רעד ןּוא"" .רַאה ,ךיא ןיּב טָא :טגָאזעג טָאה
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 גערפ ןּוא ,סַאג עכַײלג יד טפּור ןעמ סָאװ ,סַאג רעד ּוצ ייג ןּוא ,ףיוא ייטש
 .סוסרַאט ןּופ ?לּואָש ןעמָאנ ןטימ םענייא ףיוא ןהדּוהי ןּופ זיוה םעד ןיא
 יװ גנואעז רעד ןיא ןעזעג טָאה רע ןּוא = ;ןייז לֵלַּפתִמ טּוט רע ,עז םירָאװ
 ענייז םיא ףיוא ןגײלפױרַא ןּוא ןעמּוקנַײרַא טוט ,הָינַנַח ןעמָאנ ןטימ ,ןַאמ ַא

 ,רַאה :טרעפטנעעג טָאה הָינַנַח רעּבָא * .היִאר ןייז ןגירק לָאז רע ידּכ ,טנעה
 רע תועשר לפיוו ,ןשטנעמ ןקיזָאד םעד ןגעװ ְךַס ַא ןּופ טרעהעג ּבָאה ךיא

 זרושר רע טָאה ָאד ךיוא ןּוא:* ;םִיַלָשּורי ןיא עקיליײה ענייד ןָאטעג טָאה
 רעד ןּוא!* .ןעמָאנ ןייד ןָא ןפור סָאװ ,עלַא ןדניּב ּוצ םיִנֲהֹּכ-ישָאר יד ןּופ
 עטלייוװרעדסױא ןַא רימ רַאפ זיא רע םירָאװ ,ייג :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה רַאה

 רעדניק יד רַאפ ןּוא ,םיכָלמ ןּוא תומּוא יד רַאפ ןעמָאנ ןיימ ןגָארט ּוצ ,ילַּכ
 ןיימ ןּופ ןדיל ומ רע לפיוו ןזייװ םיא לעװ ךיא םירָאװ ** ;לאָרׂשְי ןּופ
 ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא זיא רע ןּוא ,טרעקעגּפָא טָאה הָינַנַח ןּוא = .ןגעװנעמָאנ
 :טנָאזעג ןּוא ,טנעה ענייז םיא ףיוא טגײלעגפױרַא טָאה ןּוא ,ןײרַא זיוה םעד

 ףיוא ריד ּוצ טקעלּפטנַא ךיז טָאה סָאװ ,ַעּוׁשִי רַאה רעד ,לּואָש רעדּורּב
 טסלָאז ּוד וַא ,טקישעג ךימ טָאה ,ןעמוקעג טסיּב ּוד ןכלעוו ףיוא ,געװ םעד
 ןענעז סע ןּוא* .ׁשֶדֹוקַה-ַחּור םעד טימ לּופ ןרעװ ןּוא ,היִאר ןייד ןגירק

 ןעמּוקַאּב טָאה רע ןּוא ,ןּפוש יװ סעּפע ןגיוא ענייז ןּופ ןלַאפעגּפָארַא ףּכיֵּת
 טָאה ןּוא * ,ןרָאװעג טלבוטעג זיא ןּוא ןענַאטשעגפױא זיא רע ןּוא .היִאר ןייז

 .ןרָאװעג טקרַאטשעג זיא ןּוא זייּפש ןעמונעג

 ןוא"* .קֶׂשָמַד ןיא םידימלַּת יד טימ געט עכעלטע ןעוועג ויא רע ןּוא
 רע זַא ,ןַעּושִי ןגעוו ןענעשרַד ןעמּונעג זרויִסָנֹּכייֵּתְּב יד ןיא ףֹּכיֵּת טָאה רע
 םמֹוּתשִנ ןענעז ,טרעהעג םיא ןּבָאה סָאװ ,עלַא ןּוא* .םיִהֹלֵאְדִּב רעד זיא

 םבִיַלָשּורי ןיא טָאה סָאװ ,רעד טינ סָאד ויא :טגָאועג ןּבָאה ןּוא ,ןרָאװעג
 ךיוא זיא ןּוא ,ןעמָאנ ןקיזָאד םעד ּוצ ןפּורעג ןּבָאה סָאװ ,יד טקיליטרַאפ
 ןעגנערּב ייז לָאז רע ידּכ ,העֵד רענעגײא רעד טימ ןעמוקעגרעהַא ָאד
 ,טקרַאטשעג רעמ ץלַא ךיז טָאה לּואָש רעּבָא * ?םיִנֲהֹּכ-ישָאר יד רַאפ ןדנוּבעג

 ,ןויװַאּב טָאה ןּוא ,קָׂשֶמַד ןּופ ןדִיי יד ןשיוצ הֹלָהּב ַא טכַאמעגנָא טָאה ןּוא
 .ַחיִשָמ רעד זיא עּוׁשָי ןַא

 הצֲע ןַא ךיז ןדִיי יד ןּבָאה ,געט ְךַס ַא ייּברַאפ ןענעז סע זַא ןּוא *
 טנַאקַאּב ןלּואָש זיא גנורעוושרַאפ רעייז רעּבָא** ,ןטייט ּוצ םיא ,ןעטלַאהעג !

 ּוצ םיא ידּכ ,טכַאנ ןּוא גָאט ןרעיוט יד טיהעג ךיוא ןּבָאה ייז ןּוא .ןרָאװעג
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 םיא ןּבָאה ןּוא ,טכַאנייּב ןעמּונעג םיא ןּבָאה םידימלַּת ענייז רעּבָא* ,ןטייט
 .ּברָאק ַא ןיא רעיױמ רעד ןּופ טוָאלענּפָארַא

 ןייטשוצ טלָאװעג רע טָאה ,םִיַלָׁשּורי ןייק ןעמוקעג זיא רע זַא ןוא **

 ןּבָאה יז לייוו ,םיא רַאפ טַאהעג ארֹומ עלַא ןּבָאה יז ןּוא ;םידימלַּת יד ּוצ
 ןּוא ןעמּונעג םיא טָאה אֶּגַנ"רַּב רעּבָא* .דימלַּת ַא זיא רע זַא ,טּבױלגעג טינ

 טָאה רע יװַאיװ ,טלייצרעד ייז טָאה ןּוא ,םיחיָלש יד ּוצ טכַארּבעג םיא טָאה

 ןוא ,טדערעג םיא ּוצ טָאה רע זַא ןּוא ,געװ םעד ףיוא רַאה םעד ןעועג
 ןוא * .ןַעּושִי ןּופ ןעמָאנ םעד ןיא טדערעג קיטּומ קֶׂשֶמַד ןיא טָאה רע יױזַאיװ
 טָאה ןּוא * ,םִיַלָשּורי ןיא ןעגנַאגעגסױרַא ןּוא ןעגנַאגעגנַײרַא ייז טימ זיא רע

 ןוא טדערעג טָאה רע ןּוא ,רַאה םעד ןּופ ןעמָאנ םעד ןיא טנשרַדעג קיטּומ
 םיא ,טכַארטעג ןּבָאה יז רעּבָא ;ןדִיי עשיכירג יד טימ ןעװעג ַחָּכוַותִמ ךיז

 םיא ייז ןּבָאה ,ןרָאװעג רָאװעג סָאד ןענעז רעדירּב יד זַא ןּוא* ,ןטייט ּוצ

 .סּוסרַאט ןייק טקישעגקעװַא םיא ןּבָאה ןּוא ,הירַסיֵק ןייק טכַארּבעגּפָארַא
 טָאה ,ןֹורמֹוש ןּוא ,לילָג ןּוא ,הדּוהי ץנַאג רעּביא הליהק יד ןּוא!:

 ןּופ ארֹומ רעד ןיא ןעגנַאגעג זיא ןּוא ,טיוּבעג ךיז טָאה ןּוא ,םולָש טַאהעג

 .טרעמעג ךיז יז טָאה ׁשֶדֹוקַה-ַחּור םעד ןּופ המָחנ רעד ךרּוד ןּוא ,רַאה םעד
 ,טרָא ּוצ טרָא ןּופ ןעגנַאגעג זיא סורטעּפ תעּב ,ןעװעג זיא סע ןּוא *

 ןיא טניואוועג ןּבָאה סָאװ ,עקיליײה יד ּוצ טרעדינעגּפָארַא ךיוא רע טָאה
 ,סַאענע ןעמָאנ ןטימ שטנעמ ַא םענייא ןענופעג ןטרָאד טָאה רע ןּוא* ,דּול

 ןעוועג זיא רע םירָאװ ;רעגעלעג ןייז ףיוא ןגעלעג רָאי טכַא טייז זיא סָאװ

 טוט ַחיֵׁשָמַה ַעּוׁשִי ,סַאענע :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה סּורטעּפ ןּוא** .טמיילעג
 ףֹּכיֵּת יא רע ןּוא .רענעלעג ןייד טעּברַאפ ןּוא ,ףיוא ייטש ;ןלײה ךיד

 ןֹורָש ןיא ןּוא דּול ןיא טניואוועג ןּבָאה סָאװ ,עלַא ןּוא* .ןענַאטשעגפיױא
 .רַאה םעד ּוצ טרעקעג ךיז ןּבָאה ןּוא ,ןעזעג םיא ןּבָאה

 ,אָתיִבָט ןעמָאנ ןטימ הדימלַּת ַא ענייא ופָי ןיא ןעוועג זיא סע ןּוא *

 ,הקָדצ ןּוא םיבֹוט-םיִׂשעַמ טימ לּופ ןעװעג זיא יז .ןישריה ַא :שטַײט זיא סָאװ
 קנַארק זיא יז זַא ,געט ענעי ןיא ןעוועג זיא סע ןּוא* .ןָאטעג טָאה יז סָאװ
 יז ןּבָאה ,ןעוועג רהֵטמ יז ןּבָאה יז זַא ןּוא .ןּברָאטשעג זיא ןּוא ןרָאװעג
 ןעװעג זיא דול יװ תרֹויָה ןוא* .ּבּוטש רעטשרעּבױא ןַא ןיא טגיײלעג יז
 ,ןטרָאד ויא סּורטעּפ זַא ,טרעהעג ןּבָאה םידימלַּת יד ןּוא ,ופָי ןּופ טנעָאנ

 ּוצ טינ םַאורַאפ :ןטעּבעג םיא ןּוא ןשטנעמ ייווצ םיא ּוצ טקישעג ייז ןּבָאה
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 .ןעגנַאגעג ייז טימ זיא ןּוא ןענַאטשעגפיוא זיא סורטעּפ ןּוא * .זדנוא ּוצ ןעמּוק
 רעטשרעּבױא רעד ןיא טכַארּבעג םיא ייז ןּבָאה ,ןעמּוקעג זיא רע ןעוו ןּוא
 ןּוא ,טנייװעג ןּבָאה ןּוא םיא םּורַא ןענַאטשעג ןענעז תונָמלַא עלַא ןּוא .ּבוטש

 ןיא יז תעּב ,טכַאמעג טָאה הָיְבצ סָאװ ,םישוּבלַמ ןּוא קער יד ןויוועג םיא
 טָאה ןּוא ,טקישעגסױרַא עלַא ייז טָאה סּורטעּפ רעּבָא* .ןעוװעג ייז טימ

 ,תֶמ םּוצ טרעקעג ךיז טָאה רע ןּוא ;ןעװעג לֵלַּפתִמ ןּוא ינק ענייז טגיינעג

 זַא ןּוא ;ןגױא עריא טנפעעג טָאה יז ןּוא !ףיוא ייטש ,אָתיִבָט :טגָאזעג ןּוא
 ריא טָאה רע ןוא* .טצעועגפיוא ךיז יז טָאה ,ןסורטעּפ ןעועג טָאה יז
 עקילײה יד ןפּורעג טָאה רע ןּוא ;ןּביוהעגפיוא יז טָאה ןּוא ,טנַאה ןייז ןּבעגעג

 זיא סָאד ןּוא* .עקידעּבעל ַא טלעטשעגרעדינַא יז טָאה ןּוא ,תונָמלַא יד ןּוא
 םעד ןיא טּבױלגעג ןּבָאה ְךַס ַא ןּוא ;ופָי ץנַאג רעּביא ןרָאװעג טנַאקַאּב

 ַא םענייא טימ ופָי ןיא טייצ ערעגנעל ַא ןּבילּברַאפ זיא רע ןוא* .רַאה
 .ןֹועמִש ,רעּברַאג
 ,סוילענרָאק ןעמָאנ ןטימ שטנעמ ַא רענייא הירַסיֵק ןיא ןעוועג זיא סע ןּוא ש

 עשינעילַאטיא סָאד ןרָאװעג ןפורעג זיא סָאװ ,לִיַח םעד ןּופ ןַאמטּפױה ַא

 סָאװ ,דניועגזיוה ןצנַאג ןייז טימ םִיַמָש-ארָי ַא ןּוא ,שטנעמ רעמורפ ַא? ,לִיַח

 ּוצ ןעוועג לֵלַּפתִמ דימָּת טָאה ןּוא ,קלָאפ םעד הֹקָדצ ךֵס ַא ןּבעגעג טָאה
 ןופ הֹעָש רעטניינ רעד םּורַא ,ןעועג רָאלק גנואעז ַא ןיא טָאה רע* .טָאג

 םיא ּוצ טָאה ןּוא ,ןעמּוקעגנַײרַא םיא ּוצ ןיא טָאג ןּופ ךאלַמ ַא יװ ,גָאט
 טָאה ,ןגוא ענייז םיא ןָא טפעהַאּב טָאה רע תעּב ןּוא* !סוילענרָאק :טגָאזעג

 םיא ּוצ טָאה רע ןּוא ?רַאה ,סע ויא סָאװ :טגָאזעג ןּוא ,ןקָארשרעד ךיז רע
 שינעכעדעג ַא רַאפ ןעגנַאגעגפיוא ןענעז הקָדצ ןייד ןּוא תוליִפּת ענייד :טגָאזעג
 ,ןענֹועמִש ןעגנערּב זָאל ןּוא ,ּופָי ןייק ןשטנעמ קיש טציא ןּוא" .טָאג רַאפ
 סעמעוו ,רעּברַאג ַא םענייא טימ ןייא טייטש רע? ;סורטעּפ טפּור ןעמ ןעמעוו
 טָאה ,םיא ּוצ טדערעג טָאה סָאװ ,ךאלַמ רעד ןַא ןּוא" .םִי םייּב ויא זיוה
 ןעמורפ ַא ןּוא ,טכענק-זיוה ענייז ןּופ ייוצ ןפורעג רע טָאה ,טרעקעגּפָא
 יז טָאה רע ןַא ןּוא* ,טנידַאּב קידנעטש םיא ןּבָאה סָאװ ,יד ןּופ רענלעז

 .ופָי ןייק טקישעג ייז רע טָאה ,טלייצרעד גנידצלַא
 ןּבָאה ןּוא ,געװ רעייז ףיױא ןעוועג ןענעז ייז תעּב ,ןגרָאמ ףיוא ןוא?

 םעד ףױא ןעגנַאגעגפױרַא סּורטעּפ זיא ,טָאטש רעד ּוצ טרעטנענרעד ךיז
 קירעגנּוה זיא רע ןּוא!" .הֹעָש רעטסקעז רעד םּורַא ,ןייז ּוצ לֵלַּפתִמ ךַאד
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 רע ויא ,טיירגעגּוצ טָאה עמ תעַשּב ןּוא ,ןסע טלָאװעג טָאה ןּוא ,ןרָאװעג

 -פיױא למיה םעד ןעועג טָאה רע ןּוא!: .ףָאלש ןפיט ַא ןיא ןלַאפעגנַײרַא
 סיורג ַא ןעװעג טלָאװ עס יװ ,י-לָּכ ַא סעּפע ןרעדינּפָארַא ןּוא ,טנפעעג
 ןענעז םיא ןיא? ;דרע רעד ףיוא ןקע ריפ יד ייּב טזָאלעגּפָארַא ,ךעלַײל
 לגייפ ןּוא דרע רעד ןּופ םיצָרש ןּוא תויַח עקיסיפריפ םיִניִמ ײלרעלַא ןעוועג
 טכעש ,סּורטעּפ ,ףיוא ייטש :םיא ּוצ ןעמּוקעג זיא לֹוק ַא ןּוא* .למיה ןּופ
 ּבָאה ךיא םירָאװ ;רַאה ,הֹליִלֲח :טגָאועג טָאה סּורטעּפ רעּבָאי* .סע ןּוא

 םיא ּוצ יא לֹוק ַא ןּוא* .אֹמָט ןּוא ןיימעג זיא סָאװ ,ןסעגעג טינ לָאמנייק
 ּוד ךַאמ ,ןיר טכַאמעג טָאה טָאג סָאװ :לָאמ טייווצ ַא ןעמוקעג רעדיוו

 ףֹּכיֵּת זיא ילָּכ יד ןּוא ;לָאמ יירד ןעשעג ןיא סָאד ןּוא* .ןיירמּוא טינ
 .ןירַא למיה ןיא ןרָאװעג ןעמונעגפורַא

 יד סָאװ ,ןעװעג לּבלובמ קרַאטש ךיז ןיא זיא סורטעּפ תעּב ןּוא ?
 ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ יד טשרע ,ןטַײטַאּב ןָאק ,ןעועג טָאה רע סָאװ ,גנואעז
 ,זיוה סנֹועמֶׁש ףיוא טגערפענכָאנ ךיז ןּבָאה ,ןסוילענרָאק ןופ ןרָאװעג טקישעג
 ,טגערפעג ןּוא ןפורעג ןכנָאה ןּוא* ,רעױט םעד רַאפ ןענַאטשעג ןענעז ןּוא

 זרֲעּב ןּוא? .ןייא ןטרָאד טייטש ,סורטעּפ טפור ןעמ ןעמעוו ,ןֹועמִש יצ
 םיא ּוצ טסײג רעד טָאה ,גנואעז רעד ןגעװ טכַארטעגכָאנ טָאה סּורטעּפ

 ןוא ,ּפָארַא רעדינ ןּוא ףױא ייטש* .ךיד ןכּוז ןשטנעמ יירד ,עז :טגָאזעג
 סּורטעּפ ןּוא* .טקישעג ייז ּבָאה ךיא םירָאװ ;טינ לפייווצ ןּוא ,ייז טימ ייג

 ,רעד ךיא ןיּב טֶא :טגָאועג טָאה ןּוא ,ןשטנעמ יד ּוצ טרעדינעגּפָארַא טָאה
 ןּבָאה ?ןעמוקעג טנעז יויא סָאװ ןגעוו הֹּביִס יד זיא סָאװ ;טכּוז ריא ןעמעוו
 ַא ןּוא שטנעמ רעקיטרַאפטכער ַא ,ןַאמטּפױה ַא ,סוילענרָאק :טגָאזעג יז
 ןלױפַאּב זיא ,קלָאפ ןשידִיי ןצנַאג םייּב םָש ןטּוג ַא טָאה סָאװ ןּוא ,םִיַמָׁש-ארי
 ,ןירַא זיוה ןייז ןיא ןעגנערּב ןוָאל ּוצ ךיד ,ךאלַמ ןקילײה ַא ךרּוד ןרָאװעג

 יז טָאה ןּוא ןפורעגנַײרַא יז טָאה רע ןּוא** .דייר ענייד ןּופ ןרעה ּוצ ידּכ
 .ןעוועג חרֹוא-סינכַמ

 ןוא ,ןעגנַאגעג ייז טימ זיא ןּוא ןענַאטשעגפױא רע זיא ןגרָאמ ףיוא ןּוא
 ןרעדנַא ןפיוא ןּוא* .טײלגַאּב םיא ןּבָאה ופָי ןּופ רעדירּב יד ןּופ עכעלטע
 ףיױא טָאה סוילענרָאק ןּוא .הדירַסיֵק ןייק ןעמּוקעגנַײרַא ייז ןענעז גָאט
 ענייז ןּוא םיבֹורק עניז ןפורעגפיונוצ טָאה רע יװ םעדכָאנ ,טרַאװעג יז
 ,ןעמוקעגנַײרַא זיא סורטעּפ תעּב ,ןעװעג זיא סע ןּוא* .טניירפ עטנעָאנ
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 ןוא ,סיפ ענייז ּוצ ןלַאפעגרעדינַא זיא ןּוא ,טנגעגַאּב סוילענרָאק םיא טָאה
 ןוא ,ןּבױהעגפיױא םיא טָאה סּורטעּפ ןוא* .םיא רַאפ טקוּבעג ךיז טָאה

 טָאה רע תעּב ןוא" .שטנעמ ַא ךיוא ןיּב ןײלַא ךיא ;ףיױא ייטש :טגָאזעג

 סָאװ ,ְךֵס ַא ןענופעג טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגנַײרַא רע זיא ,טדערעג םיא טימ
 ,טסייוו ןײלַא ריא :טגָאועג יז ּוצ טָאה רע ןּוא** ;ןעמּוקעגנעמַאזװצ ךיז ןענעז

 רעדָא ,ןטפעהַאּב ּוצ ךיז ,דָיי ַא יא סָאװ ,םענייא רַאפ רוסָא זיא סע זַא

 רימ רַאפ טָאה טָאג רעּבָא ,קלָאפ רעדנַא ןַא ןּופ םענייא ּוצ ןעמּוקּוצנַײרַא
 רעּבירעד** .אמָט רעדָא ,ןיימעג ןפּור טינ םענייק לָאז ךיא זַא ,טקעלּפטנַא

 ךָאנ טקישעג טָאה ןעמ ןעוו ,ןטימרַאפ טינ ּבָאה ןּוא ןעמוקעג ךיוא ךיא ןיּב
 ?רימ ךָאנ טקישעג ריא טָאה הנָוַּכ רעסָאװ טימ ,רעּבירעד גערפ ךיא .רימ

 טסַאפ ןּוא ץיז ךיא זַא געט ריפ ןיוש :טגָאזעג טָאה סוילענרָאק ןּוא

 רעד ןיא ןָאטעג ?דליפּת ּבָאה ךיא תעּב ןּוא ,הֹעָׂש רעקיטציא רעד ויּב
 ןיא רימ רַאפ ןענַאטשעג ויא שטנעמ ַא טשרע ,זיוה ןיימ ןיא הֹעָש רעטניינ
 יא הֹליִפּת ןייד ,סוילענרָאק :טגָאזעג טָאה ןּוא* ,טנַאװעג קידנלַארטש ַא

 קיש * .טָאג רַאפ ןרָאװעג טקנעדעג זיא הקָדצ ןייד ןּוא ,ןרָאװעג טרעהרעד

 ;סורטעּפ טפּור ןעמ ןעמעוו ,ןענֹועמְש ריד ּוצ ףּור ןּוא ,ופֵי ןייק רעּבירעד
 ךיא** .שבָי םייּב ,רעּברַאג ַא ,ןענֹועמִש ןּופ ויוה םעד ןיא ןייא טייטש רע

 ּוד סָאװ ,ןָאטעג טּוג טסָאה ּוד ןּוא ;ריד ּוצ טקישעג ףֹּכיֵּת רעּבירעד ּבָאה
 ,גנידצלַא ןרעה ּוצ ,טָאג רַאפ ָאד עלַא רימ ןענעז טציא ןּוא .ןעמוקעג טסיּב
 .טָאג ןּופ ןרָאװעג ןטָאּבעג זיא ריד סָאװ

 עו ךיא :טגָאועג טָאה ןּוא ,לױמ ןייז טנפעעג טָאה סורטעּפ ןּוא *+

 ויא קלָאפ ןדעי ןיא טרעיינ* ,םיִנָּפ-אֹׂשֹונ ןייק טינ ויא טָאג זַא ,ןייא תמָאּב

 יב טקיליװַאּב ,טײקיטרַאפטכער טוט ןּוא ,םיא רַאפ ארֹומ טָאה סָאװ ,רעד
 רֹׂשַבֹמ טָאה ןּוא ,לאָרׂשי-יַנּב יד ּוצ טקישעג רע טָאה טרָאװ סָאד** .םיא
 ,(עלַא ןּופ רַאה זיא רענ ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ךרּוד םולָש ןּופ תורוׂשּב עטּוג ןעוועג
 ןרָאװעג טגָאזעגנָא זיא סָאװ ,טרָאװ עקיזָאד סָאד טסייװ ןיילַא ריא ןּוא *'
 טָאה ןָנֶחֹי סָאװ ,הֹליִבט רעד ךָאנ לילָג ןיא קידנּבײהנָא ,הדּוהי ץנַאג רעּביא
 שֶדֹוקַה ַחּור םעד טימ ירצֹונַה ַעּושְי טּבלַאועג טָאה טָאג יוװ** :טגָאזעגנָא
 טָאה ןּוא ,סטּוג ןָאטעג טָאה ןּוא ןעגנַאגעגמּורַא זיא סָאװ ;הרּובג טימ ןּוא
 טָאג םירָאװ ,ןטָׂש םעד ןּופ טכַאמ רעד ןיא ןעוועג ןענעז סָאװ ,עלַא טלייהעג
 טָאה רע סָאװ ,גנידצלַא ןּופ תודֵע ןענעז רימ ןּוא* .ןעוװעג םיא טימ זיא
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 ,טייטעג ךיוא ןּבָאה יז ןעמעוו ;םִיַלָשּורי ןיא ןּוא ,דנַאל ןשידִיי םעד ןיא ןָאטעג

 םעד טקעװעגפיוא טָאג טָאה םיא* .םיױּב ַא ףיוא םיא ןעגנעהפיוא ךרּוד

 ןצנַאג םעד רַאפ טינ* ;ןרעװ טקעלּפטנַא טוָאלעג םיא טָאה ןּוא ,גָאט ןטירד
 ןופ ןרָאװעג טליײװרעדסױא סיורָאפ ןענעז סָאװ ,תודָע רַאפ טרעיינ ,קלָאפ

 יװ םעדכָאנ ,ןעקנּורטעג ןּוא ןסעגעג םיא טימ ןּבָאה סָאװ ,זדנּוא רַאפ ,טָאג

 רֹׂשַבמ ןלױּפַאּב ןדנוא טָאה רע ןּוא * .םיִתָמַה-תַיְחּת ןענַאטשעגפיױא זיא רע
 יא סָאװ ,רע ןיא סָאד זַא ,תֹודָע ןגָאז ּוצ ןּוא ,קלָאפ םעד רַאפ ןייז ּוצ

 .עטיוט יד ןּוא עקידעּבעל יד ןּופ טפֹוש ַא רַאפ טָאג ןּופ ןרָאװעג טמיטשַאּב

 רעדעי טעװ ןעמָאנ ןייז ךרּוד זַא ,םביאיִבנ עלַא תודָע ןגָאז םיא ףיוא +

 ,דניז יד ףיוא גנוּבעגרַאפ ןגירק ,םיא ןיא טּבױלג סָאװ ,רענייא
 זיא ,דייר עקיָאד יד ןדער ןיא ןטלַאהעג ךָאנ טָאה סּורטעּפ תַעַשּב *

 .טרָאװ סָאד טרעהעג ןּבָאה סָאװ ,עלַא ףיוא ןלַאפעג ׁשֶדֹוקַה-ַחּור רעד
 ןעמוקעג ןענעז סָאװ ןּוא ,טּבױלגעג ןּכָאה סָאװ ,עטלַמעג יד ןּופ יד ןּוא +

 םיוג יד ףיא ךיוא סָאװ תֹמחַמ ,ןרָאװעג םמֹוּתשִנ ןענעז ,ןסּורטעּפ טימ

 ןּבָאה ייז םירָאװ * ;שֶדֹוקַה-ַחּור םעד ןּופ הִנְּתַמ יד ןרָאװעג ןסָאגעגסױא זיא
 סורטעּפ טָאה טלָאמעד .טָאג ןּבױל ןּוא ,תונֹשל טימ ןדער טרעהעג ייז
 יד ןַא ,רעסַאװ סָאד ןרעוורַאפ רעצימע ןָאק * :טגָאזעג ןּוא ,טרעפטנעעג

 -ַחּור םעד ןעװעג ?לּבקמ ןּבָאה סָאװ ,ןרעװ טלבוטעג טינ ןלָאז עקיזָאד
 ןרעו ּוצ טלבֹוטעג ןלױפַאּב ייז טָאה רע ןּוא** ?רימ יװ יױװַא טקנּוּפ ,ׁשֶדֹוקַה

 ּוצ ןטעּבעג םיא ייז ןּבָאה ךָאנרעד .זַרריִשָמַה ַעּושִי ןּופ ןעמָאנ םעד ןיא

 .געט עכעלטע ןּבַײלּברַאפ
 ןּבָאה ,הדּוהי ןיא ןעוועג ןענעז סָאװ ,רעדירּב יד ןּוא םיחיָלש יד ןּוא אפ
 ןופ טרָאװ סָאד ןעװעג לּבקמ ןּבָאה םייֹג יד ךיוא זַא ,טרעהעג 87

 יד ךיז ןּבָאה ,םִיַלָשּורי ןייק ןעגנַאגעגפױרַא זיא סּורטעּפ תעּב ןּוא" .טָאג
 וצ ןעגנַאגעגנַײרַא טסיּב וד :טגָאועג ןּוא* ,םיא טימ טנירקעג עטלַמעג
 טָאה ןּוא ,ןּבױהעגנָא טָאה סּורטעּפ ןּוא * .ייז טימ ןסעגעג טסָאה ןּוא ,םילָרֲע
 רעד ןיא ןעװעג ןיּב ךיא* :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןינע םעד טרעלקרעד ייז רַאפ
 ַא ןעועג ךיא ּבָאה למירד ַא ןיא ןּוא ;ןעװעג לֵלַּפתִמ ּבָאה ןּוא ופֵי טָאטש

 סיורג ַא ןעוועג טלָאװ סָאד יװ ,טרעדינעגּפָארַא טָאה ילָּכ ַא סעּפע :גנואעז
 ןּוא ,ןקע ריפ יד ייּב למיה ןּופ ןרָאװעג טזָאלעגּפָארַא זיא סע ןּוא ,ךעלַײל
 ּבָאה ,טקּוקעגנַײרַא ןירעד גנָאה ךיא זַא ןּוא" ;רימ ּוצ זיּב טכיירגעג טָאה עס
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 םיצְרש ןּוא תויַח עדליוו ןּוא ,דרע רעד ןּופ תומַהֹּב טקרעמַאּב ןטרָאד ךיא
 :רימ ּוצ ןגָאז לֹוק ַא טרעהעג ךיוא ּבָאה ךיא ןּוא" .למיה ןּופ לגייפ ןּוא
 ;רַאה ,הֹליִלֲח :טגָאזעג ּבָאה ךיא רעּבָא* .סע ןּוא טכעש ,סורטעּפ ,ףיוא ייטש

 ןיא ןעמוקעגנַײרַא טינ לָאמנייק זיא ךַאז אֹמָט רעדָא עניירמּוא ןייק םירָאװ
 :טרעפטנעעג לָאמ טייווצ ַא טָאה למיה ןּופ לֹוק סָאד ןּוא" .ןײרַא ליומ ןיימ
 יא סָאד ןּוא? .;תיצמָט ןכַאמ טינ ּוטסלָאז ,ןייר טכַאמעג טָאה טָאג סָאװ
 למיה ןיא ןרָאװעג ןעמּונעגפױרַא רעדיװ זיא גנידצלַא ןּוא ,לָאמ יירד ןעשעג

 ןיא ,זױה םעד רַאפ ןענַאטשעג ןשטנעמ יירד ןענעז עגֶר ותֹואּב ןּוא! ,ןײרַא
 .הידַסיֵק ןּופ ןרָאװעג טקישעג רימ ּוצ ןענעז סָאװ ,ןעוװעג ןענעז רימ ןכלעוו

 ןיא ןייז ּוצ טינ ןּוא ,ייז טימ ןייג ּוצ ןליופַאּב רימ טָאה טסייג רעד ןוא *

 רימ ןּוא ,טײלגַאּב ךיוא ךימ ןּבָאה רעדירּב סקעז עקיזָאד יד ןּוא .קפָס
 .ןײרַא ןיוה סנשטנעמ םעד ןיא ןעמּוקעגנַײרַא ןענעז

 ךאלַמ םעד ןעזעג טָאה רע יװַאיװ ,טלייצרעד ודנוא טָאה רע ןוא

 ,ןענֹועמִש ןעגנערּב ןָאל ןּוא ,ופָי ןייק קיש :ןגָאז ןּוא ,זיוה ןייז ןיא ןייטש
 ּוד עכלעוו ךרּוד ,דייר ריד ּוצ ןדער טעװ טָאװ* ,סורטעּפ טפּור ןעמ ןעמעוו

 ןּבױהעגנָא ּבָאה ךיא ןַא ןּוא ** .זיוה ץנַאג ןייד ןּוא ּוד ,ןרעװ ןפלָאהעג טסעוו

 ףיוא הֹליֵחֹּתַכל יװ טקנּוּפ ,שֶדֹוקַה-ַחּור רעד ייז ףיוא ןלַאפעג זיא ,ןדער ּוצ
 סָאװ ,רַאה םעד ןּופ טרָאװ םעד ןָא טנָאמרעד ךימ ּבָאה ךיא ןּוא * .ודנּוא

 טלבֹוטעג טעװ ריא רעּבָא ,רעסַאװ טימ טלבֹוטעג טָאה ןנָחֹוי :טגָאזעג טָאה רע
 עּבלעז יד ןּבעגעג יז טָאה טָאג ּביױא ,ןֵכֹּבי .ׁשֶדֹוקַה-ַחּור םעד טימ ןרעוו
 רעװ ,ַחיִׁשָמַה עּוׁשִי רַאה םעד ןיא טּבױלגעג ןּבָאה רימ תעּב ,דנוא יו הֵנָּתַמ
 ,טרעהעג סָאד ןּבָאה ייז זַא ןוא* ?טָאג ןלעטשננעק ךימ לָאז ךיא ,ךיא ןיִּב

 ,רָאװרַאפ :ןגָאז ּוצ יױזַא ,טָאג טּבױלעג ןּבָאה ןּוא ,ןגיוושעגליטש ייז ןּבָאה
 .ןּבעל םּוצ הבּושּת טקיליװַאּב טָאג טָאה םייֹוג יד רַאפ ךיוא

 סָאװ ,הפידר רעד ּבילּוצ ןרָאװעג טײרּפשעצ ןענעז סָאװ ,יד ןּוא *

 יװ טייװ ױזַא ןעגנַאגעג ןענעז ,ןסּונַאפעטס ןגעוונופ ןּביױהעגפיוא ךיז טָאה
 סָאד טדערעג טינ םענייק ּוצ ןּבָאה ןּוא ,עיכָאיטנַא ןּוא ,סּורּפיק ןּוא ,עיקינעפ
 סּורּפיק ןּופ ןשטנעמ ןעוועג ןענעז ייז ןשיווצ ןּוא?? ,ןדִיי ּוצ רָאנ ץּוחַא ,טרָאװ

 ךיוא ייז ןּבָאה ,עיכָאיטנַא ןייק ןעמוקעג ןענעז יז תעּב סָאװ ,ינירוק ןּוא
 טנַאה יד ןּוא* .ַעּושִי רַאה םעד ןעוועג רֹׂשַבמ ןּוא ,ןכירג יד ּוצ טדערעג
 טָאה ,טּבױלגעג טָאה סָאװ ,לָאצ עסיורג ַא ןּוא ;יײז טימ ןעוװעג זיא טָאג ןּופ
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 ןיא ןעגנַאגרעד זיא יז ןגעו הֹעיִדי יד ןּוא .רַאה םעד ּוצ טרעקעג ךיז

 ןאָּבַנ רַּב טקישעג ןּבָאה ייז ןּוא ,םִיַלָשּורי ןיא הליהק רעד ןּופ ןרעיױא יד
 דָסֶח םעד ןעזעג טָאה ןּוא ,ןעמּוקעגנָא ויא רע ןעוו ןּוא** .עיכָאיטנַא ןייק
 ּוצ ךיז ,טגָאזעגנָא עלַא יז טָאה רע ןּוא ;טיײרפעג ךיז רע טָאה ,טָאג ןּופ
 ַא ןעװעג יא רע םירָאװ'* ;ןצרַאה ןצנַאג םעד טימ רַאה םּוצ ןטפעהַאּב

 ַא ןּוא .הדרנומָא טימ ןּוא ׁשֶדֹוקֲהַחּור םעד טימ לּופ ןּוא ,שטנעמ רעטּוג

 ןעגנַאגעגקעװַא זיא רע ןוא* .רַאה םעד רַאפ ןעמוקעגּוצ זיא קלָאפ ךַס

 רע טָאה ,ןענופעג םיא טָאה רע וַא ןוא** ;ןלּואָש ןכּוז ּוצ סוסרַאט ןייק

 ַא ןעמּוקעגנעמַאזוצ ךיז ייז ןענעז ןטרָאיד ןּוא .עיכָאיטנַא ןייק טכַארּבעג םיא
 יא סע ןּוא ;ןשטנעמ ְךֶס ַא טנרעלעג ןּבָאה ןּוא ,הליהק רעד ןיא רָאי ץנַאג

 ןפורעג לָאמ ןטשרע םּוצ ןענעז םידימלַּת יד זַא ,עיכָאיטנַא ןיא ןעוועג

 .םיִיַחְׂשֹמ ןרָאװעג
 טרעדינעגּפָארַא םִיַלָשּורי ןּופ םיאיִבנ ןנָאה געט עקיָאד יד ןיא ןּוא *

 ןעמָאנ ןטימ יײז ןּופ רענייא ןענַאטשעגפױא ויא סע ןּוא* .עיכָאיטנַא ןייק

 רעסיורג ַא ןייז טעװ עס ןַא ,טסייג םעד ךרּוד ןזיװעגנָא טָאה ןּוא ,סוּבַאגַא

 געט יד ןיא ןעשעג ויא סָאד ןּוא ;טלעװ רעצנַאג רעד רעּביא רעגנוה
 ןייז טול רעדעװטעי ,ןטָאלשַאּב ןּבָאה םידימלַּת יד ןּוא"* .ןסּוידוַאלק ןּופ

 ןיא טּבעלעג ןּבָאה סָאװ ,רעדירּב יד ּוצ ףליה ןקיש ּוצ ,טייקכעלגעמ

 םינקז יד ּוצ טקישעג סע ןּבָאה ןּוא ,ןָאטעג ךיוא יז ןּבָאה סָאד ןּוא* ;הדּוהי

 .ןלּואָש ןּוא ןאָּבנרַּב ןּופ טנַאה רעד ךרּוד
 ענייז טקערטשעגסיוא סודרּוה ךלֵמ רעד טָאה טייצ רענעי םּורַא ןּוא יי

 טײטעג טָאה רע ןּוא" .הרדַע רעד ןּופ עכעלטע ןקינַײּפ וצ טנעה
 ,ןעזועג טָאה רע זַא ןּוא* .דרעוװש רעד טימ ,ןְנָחֹוי ןּופ רעדּורּב םעד ,ןבקעַי

 ּוצ ןעגנַאגעג רעטייװ רע זיא ,ןדִיי יד ןרָאװעג ןלעפעגליואוו זיא סָאד ןַא
 ןוא* .תוצַמַה-גַח ןּופ געט יד ןעװעג ןענעז סָאד ןּוא ,.ןסורטעּפ ךיוא ןּפַאכ
 ,-דסיִפּת רעד ןיא טצעועגנַײרַא םיא רע טָאה ,טּפַאכעג םיא טָאה רע וַא
 ,ןטיה ּוצ םיא ,רענלעז ןעגנולײטּפָא ריפ ּוצ טרעפטנעעגרעּביא םיא טָאה ןּוא
 סּורטעּפ* .קלָאפ םעד רַאפ ןעגנערּבוצסױרַא םיא חסַּפ ךָאנ ,העֵד רעד טימ
 רַאפ טָאה הדָע יד רעּבָא ;הסיִפּת רעד ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעג רעּבירעד זיא

 .טָאג וצ ןעוועג לֵלַּפתִמ רדָסֹּכ םיא
 סּורטעּפ זיא ,ןעגנערּבוצסױרַא םיא טיירג ןעוועג זיא סודרּוה תעּב ןּוא '



 29 םיחילש יד ןּופ םיׂשעמ יד 17--7 ,בי

 ןוא ;ןטייק ייווצ טימ ןדנוּבעג ,רענלעז ייווצ ןשיוצ ןפָאלשעג טכַאנ ענעי
 ךאלַמ ַא ןיא טָא ןּוא" .הסיִפּת יד טיהעג ןּבָאה ריט רעד רַאפ שבירמֹוש

 ;רעמַאק רעד ןיא טניישעג טָאה טכיל ַא ןּוא ,םיא ןּבעל ןענַאטשעג טָאג ןּופ
 -פיוא םיא טָאה ןּוא ,טייז רעד ןיא ןסורטעּפ ןָאטעג ּפַאלק ַא טָאה רע ןּוא
 ןלַאפעגּפָארַא ןענעז ןטייק יד ןּוא .דניושעג ףיוא ייטש :טגָאזעג ןּוא ,טקעװעג
 ןּוא ,ןָא ךיד טרּוג :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ךאלַמ רעד ןּוא* .טנעה ענייז ןּופ

 םיא ּוצ טָאה רע ןּוא .ןָאטעג יװַא טָאה רע ןּוא ,ןלַאדנַאס ענייד ּוצ דניּב

 יא רע ןוא" .ךָאנ רימ ייג ןּוא ,לטנַאמ ןייד ןיא ןייא ךיד ליה :טגָאזעג
 זַא ,טסואוועג טינ טָאה רע ןּוא ;ןעגנַאגעגכָאנ םיא זיא ןּוא ,ןעגנַאנעגסױרַא
 ,ךאלַמ םעד ךרּוד ןרָאװעג ןָאטעג ויא'ס סָאװ ,סָאד ,תרמָא ןעוועג זיא'ס
 יז יװ םעדכָאנ ןּוא" .גנואעז ַא ןעזעג טָאה רע זַא ,טניימעג טָאה טרעיינ
 ןעמוקעג יז ןענעז ,ךַאװ עטייוצ יד ןּוא עטשרע יד ןעגנַאגעגכרוד ןענעז

 רעד ןּוא ;ןײרַא טָאטש רעד ןיא טריפ סָאװ ,רעױט םענרעזַײא םעד ּוצ
 ,ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז ייז ןּוא .ןײלַא ךיז ןּופ יז רַאפ טנפעעג ךיז טָאה רעיוט
 ְךאֹלַמ רעד טָאה םיצולּפ ןּוא ;סַאג ַא ךרוד ןעגנַאגעגכרּוד ןענעז ןּותצ
 רע טָאה ,ךיז וצ ןעמוקעג זיא סּורטעּפ זַא ןּוא" .םיא ןּופ טרעקענּפָא

 ןיז טקישעגסױרַא טָאה טָאג זַא ,זרמָא ןַא ףיוא ךיא סייוו טציא :טגָאזעג
 עלַא ןּופ ןּוא ,ןסודרּוה ןּופ טנַאה רעד ןּופ ןעוועג ליצַמ ךימ טָאה ןּוא ךאלַמ

 .קלָאפ ןשידִיי םעד ןּופ ןעגנוטרַאװרעד
 וצ ןעגנַאגעג רע ויא ,ךַאז יד טכַארטעגרעּביא טָאה רע תעּב ןוא?

 ןפורעג טָאה ןעמ ןעמעװ ,ןְנָחֹי ןּופ רעטּומ יד ,ןעמִירִמ ןּופ זױה םעד

 .ןעועג לֵלַּפתִמ ןּבָאה ןּוא טלמַאזרַאפ ןעוועג ןענעז ְךַס ַא ּואװ ,סוקרַאמ
 ,לדיימטסניד ַא ויא ,רעיוט ןּופ ריט רעד ןיא טּפַאלקעגנָא טָאה רע זַא ןוא !*
 טנעקרעד טָאה יז זַא ןּוא* .ןרעפטנע ןעמוקעג ,ַאדָאר ןסייהעג טָאה סָאװ
 יא טרעיינ ,רעױט םעד טנפעעג טינ החמִׂש רַאפ יז טָאה ,לֹוק סעסּורטעּפ

 .רעױט םעד רַאפ טייטש סּורטעּפ זַא ,טלייצרעד טָאה ןּוא ,ןפָאלעגנַײרַא
 ,טרעכיזרַאפ טָאה יז רָאנ .עגושמ טסיּב ּוד :טגָאועג ריא ּוצ ןּבָאה ייז ןּוא *
 רעּבָא* !ְךאלַמ ןייז זיא סע :טגָאזעג ייז ןּבָאה .עקַאט סָאד ויא יװַא ַא
 םיא ייז ןּבָאה ,טנפעעג ןּבָאה ייז זַא ןּוא ;טּפַאלקעג רעטייוו טָאה סורטעּפ
 ןָאטעג ךַאמ ַא יז ּוצ טָאה רע ןּוא * .ןרָאװעג טשודיִחרַאפ ןענעז ןּוא ,ןעזעג

 רַאה רעד יװַא יװ טלייצרעד ייז טָאה ןּוא ,ןגייושוצליטש טנַאה רעד טימ
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 :טגָאועג טָאה רע ןּוא ,סױרַא ?דסיפּת רעד ןּופ טריפעגסורַא םיא טָאה
 ויא ןּוא טרעקענּפָא טָאה רע ןּוא .רעדירּב יד ןּוא ןבקעִי סָאד טלייצרעד
 .טרָא רעדנַא ןַא וצ ןעגנַאגעג

 ;רלֶהָּב לקיטש ַא ןרָאװעג זיא ,גָאט ןרָאװעג זיא סע רָאנ יװ ןוא ?*

 טָאה סודרוה תעּב ןּוא * ?ןסּורטעּפ ןּופ ןרָאװעג זיא סָאװ :רענלעז יד ןשיװצ
 יד ןרעהרַאפ טוָאלעג רע טָאה ,ןענופעג טינ םיא טָאה ןּוא טכוזעג םיא
 -ּפָארַא טָאה רע ןּוא .ןרעװ טייטעג ןלָאז יז זַא ,ןלױפַאּב טָאה ןּוא ,םירמֹוש

 .ןּבילּברֲאפ ןטרָאד ןיא ןּוא ,הירַסיֵק ןייק הדוהי ןּופ טרעדינעג

 ןוא רֹוצ ןּופ ןשטנעמ יד ףיוא סעַּכ ןיא קרַאטש ןעוועג זיא רע ןּוא

 ןֹּבָאה יז זַא ןוא ,ןעמוקעג םיא ּוצ ןעמַאװצ עלַא ןענעז ייז ןּוא ;ןֹודיִצ
 ,םולָש ןטעּבעג יז ןּבָאה ,רַאהרעמַאק סכֶלֶמ םעד ,ןסּוטסַאלּב טדערעגרעּביא

 ןיא ןוא* .דנַאל סכֶלֶמ םעד ןּופ ןרָאװעג טוַײּפשעג זיא דנַאל רעייז תֹמחַמ
 ,םיִשּוּבלַמ עכעלגיניק ענייז ןָאטעגנָא סודרוה ךיז טָאה גָאט ןטמיטשַאּב ַא

 יז רַאפ ןטלַאהעג טָאה ןּוא ,הכּולמַהיאַסְּכ םעד ףיוא טצעזעג ךיז טָאה ןּוא
 ,סָאד זיא טָאג ַא ןּופ לֹוק סָאד :ןגירשעג טָאה קלָאפ סָאד ןּוא* .עדער ַא
 ,ןגָאלשעג םיא טָאג ןּופ ךאלַמ ַא טָאה ףֹּכיֵּת ןּוא* !ןשטנעמ ןייק ןופ טינ ןּוא
 ןרָאװעג ןסערפעצ זיא רע ןּוא ;דובָּכ םעד טָאג ןּבעגעג טינ טָאה רע תמחַמ

 .ןּברָאטשעג זיא ןּוא ,םירעוו ןּופ
 ןוא* .טרעמעג ךיז טָאה ןּוא ןסקַאװעג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד רעּבָא*!

 ןּבָאה יז יװ םעדכָאנ ,םִיַלָׁשּורי ןופ טױעקעגמּוא ךיז ןּבָאה לּואָש ןּוא אָּבַנ"רַּב
 סעמעװ ,ןָנָחֹי ךיז טימ ןעמּונעגטימ ןּבָאה ןּוא ,תוחילש רעייז טריפעגסיוא

 .סוקרַאמ ןעוועג זיא ןעמָאנוצ
 רליהק רעקיטרָאד רעד ייּב עיכָאיטנַא ןיא ןעוועג ןענעז סע ןּוא וי

 ןרָאװעג ןפורעג ויא סָאװ ,ןֹועמֶָש ןּוא ,אָּבַנרַּב :רערעל ןּוא םיִאיִבנ
 םעד ,ןסודרּוה ןּופ רבז-טנגוי רעד ,םָחַנמ ןּוא ,ינירוק ןּופ סויקּול ןּוא ,רעגינ
 ,טסַאפעג ןּבָאה ןּוא ,טָאג טנידעג ןּבָאד ייז תעּב ןּוא- .לּואָש ןּוא ,ךרַארטעט
 ןלּואָש ןּוא ןאָּבַנרַּב רימ רַאפ ּפָא טדייש :טגָאזעג ׁשֶדֹוקַה-ַחּור רעד טָאה

 יז יװ םעדכָאנ ןּוא* .ןפורעג יז ּבָאה ךיא רעכלעוו ּוצ ,טעּברַא רעד ּוצ
 ערעייז טגײלעגפורַא ייז ףיוא ייז ןּבָאה ,ןעוועג לֵלַּפתִמ ןּוא טסַאפעג ןּבָאה

 .טקישעגקעװַא יז ןּבָאה ןּוא ,טנעה
 ,ׁשֶדֹוקַה-ַחּור םעד ךרּוד ןרָאװעג טקישעגסױרַא ןענעז יז תעּב ,ייז ןּוא !
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 ןייק ןרָאפענּפָא יז ןענעז ןענַאדנופ ןּוא ,עיקולעס ןייק טרעדינעגּפָארַא ןּבָאה
 -רֹׂשַבמ יז ןּבָאה ,סימַאלַאס ןייק ןעמיקעגנָא ןענעז ייז תעּב ןּוא* .סּורּפיק
 ןּבָאה ייז ןּוא .ןדִיי יד ןּופ תויִסַנּכייֵּתְּב יד ןיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןעוועג
 -עגכרּוד ןענעז יז זַא ןּוא" .רעפלעהסיורַא רעייז רַאפ ןֶנָחֹי טַאהעג ךיוא
 ןדי ַא םענייא ןענופעג ייז ןּבָאה ,סָאפַאּפ ויּב לוניא ןצנַאג םעד ןעגנַאג
 ןעװעג זיא רע" ןַעּוׁשִי-רַּב ןסייהעג טָאה סָאװ ,איבָנ ןשלַאפ ַא ,ףשַכמ ַא

 סָאװ ,שטנעמ רעקידנעטשרַאפ ַא ,סּולוָאּפ סויגרעס לּוסנָאקָארּפ םעד טימ

 סָאד ןרעה ּוצ טרעגַאּב טָאה ןּוא ,ןלּואָש ןּוא ןאָּבַנ-רַּב ךיז ּוצ ןפורעג טָאה
 שטַײט רעד זיא סָאד םירָאװ- ףשַכמ רעד ,סַאמילע רעּבָא* .טָאג ןּופ טרָאװ
 ןגײנוצּפָא טכוזעג טָאה ןּוא ,טלעטשעגנגעקטנַא ייז ךיז טָאה - ןעמָאנ ןייז ןּופ

 ןפורעג ךיוא זיא סָאװ ,לּואָׁש רעּבָא" .הּומָא רעד ןּופ לּוסנָאקָארּפ םעד
 ןגױא עניז טפעהַאּב טָאה ,ׁשֶדֹוקֲה ַחּור םעד טימ לּופ ,סּולוָאּפ ןרָאװעג

 -טכער רעדעי ןּופ אנֹוׂש ,ןטָׂש ןופ דניק ּוד :טגָאזעג טָאה ןּוא" ,םיא ןָא
 טינ ּוטסעװ ,טײקנּברָאדרַאפ ןּוא טייקשלַאפ רעדעי טימ לּופ ןּוא ,טייקיטרַאפ
 יד ,עז ,טציא ןּוא!! ?טָאג ןּופ ןגעװ עכיילג יד ןּברַאדרַאפ ּוצ ןרעהפיוא
 טייצ ַא ןעז טינ ןּוא ,דנילּב ןייז טסעוו ּוד ןּוא ,ריד ףיוא זיא טָאג ןּופ טנַאה
 ןּוא ;שינרעטצניפ ַא ןּוא לּפענ ַא ןלַאפעג םיא ףיוא ןיא ףֹּכיֵּת ןּוא .ןּוז יד

 טלָאמעד * .טנַאה רעד ייּב ןריפ םיא לָאז ץימע ,ןכוז ןעגנַאגעגמורַא זיא רע

 ,ןעשעג ויא סע סָאװ ןעזעג טָאה רע תעּב ,טּבױלנעג לּוסנָאקָארּפ רעד טָאה

 .רַאה םעד ןּופ גנונרעל רעד ןּופ ןרָאװעג םמֹוּתשִנ זיא רע םירָאװ
 ַא טימ טוָאלעגקעװַא ךיז ןּבָאה רעטײלגַאּב ענייז ןּוא סּולוָאּפ ןּוא :*

 ןָנֲחֹי ןוא .עיליפמַאּפ ןיא ַאגרעּפ ןייק ןעמוקעג ןענעז ןּוא ,סָאפַאּפ ןּופ ףיש

 יז1/ ,םִיַלָשּורי ןייק טרעקעגמּוא ךיז טָאה ןּוא ,ייז ןּופ טדײשעגּפָא ךיז טָאה
 ןופ עיכָאיטנַא ןייק ןעמוקעג ןענעז ןּוא ,ַאגרעּפ טוָאלרַאפ ןּבָאה רעּבָא
 ןּבָאה ןּוא ,תָסְנּכַה-תיֵּב םעד ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא ייז ןענעז תֹּבַׁש ןּוא .עידיסיּפ
 ,שטיאיִבנ יד ןּוא הרֹוּת יד ןענעײל םעד ךָאנ ןּוא** .טצעזעגרעדינַא ךיז
 טָאה ריא ּבױא ,רעדירּב :ןגָאז ּוצ יװַא ,טקישעג ייז ּוצ םיאָּבִג יד ןּבָאה
 יא סּולוָאּפ ןוא .סטגָאז ָאט ,םֹלֹוע םעד רַאפ טרָאװרסּומ ַא סעּפע
 :טגָאועג ןּוא ,טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא טָאה ןּוא ,ןענַאטשעגפױא

 :טרעה ,טָאג רַאפ ארֹומ טָאה סָאװ ,ריא ןּוא ,-לאָרׂשִי ןּופ ןשטנעמ
 ערעזדנוא טלייװרעדסױא טָאה לאָרׂשְי קלָאפ ןקיזָאד םעד ןּופ טָאג רעד"
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 םעד ןיא ןסעועג ןענעז יז תעּב ,קלָאפ סָאד ןּבױהרעד טָאה ןּוא ,זרובָא

 ןגױצעגסױרַא יז רע טָאה םערָא ןטקערטשעגסוא ןַא טימ ןּוא ,םִיַרצִמ דנַאל

 רעד ןיא ןגָארטעג יז רע טָאה רָאי קיצרעפ םּורַא ןּוא * .ןטרָאד ןּופ
 ןַעַנּכ דנַאל םעד ןיא תומּוא ןּביז טקיליטרַאפ טָאה רע ןַא ןּוא* .רֹּבדִמ

 ריפ םּורַא ףיא ,-?ײטּברַא ןַא רַאפ דנַאל רעייז ןּבעגעג יז רע טָאה
 ויּב םיטפֹוש ןּבעגעג ייז רע טָאה ךָאנרעד ןּוא* .רָאי קיצפּופ ןּוא טרעדנּוה
 ןוא ;ְךלָמ ַא טגנַאלרַאפ יז ןּבָאה םעדכָאנרעד ןּוא .לָאומש איִבָנ םעד

 ףױא ,ןיִמָינְּב טֶבָׁש םעד ןּופ ןַאמ ַא ,שיִקְוִּב לּואָש ןּבעגעג ייז טָאה טָאג

 רע טָאה ,טצעועגּפָארַא םיא טָאה רע זַא ןּוא* .רָאי קיצרעפ ןּופ טייצ ַא

 זרודָע טָאה רע ןעמעװ ןגעוונופ ,ךלֶמ רעייז ןייז ּוצ ןדִוָד טלעטשעגפיוא
 טעװ סָאװ ,ץרַאה ןיימ ךָאנ ןַאמ ַא ,יֵׁשֵיְדִּב דִוָד ןענופעג ּבָאה ךיא :טגָאזעג

 טול ,טָאג טָאה ןעמָאז סנשטנעמ ןקיזָאד םעד ןּופ* .אןוצָר ןצנַאג ןיימ ןָאט

 טָאה ןֶנֲחֹוי יו םעדכָאנ* ,ןַעּוׁשִי ,לֵאֹונ ַא לאָרׂשִי ּוצ טכַארּבעג ,החָטבַה ןייז
 ןצנַאג םעד וצ הבּושּת ןּופ הֹליִבט יד ןעוועג רֹׂשַבֹמ םדֹוק ןעמּוק ןייז רַאפ

 ,גנַאג ןייז ןייז אֹלַממ ןיא ןטלַאהעג טָאה ןֶנָחֹי תעּב ןּוא** .לאָרׂשִי קלָאפ
 טָא רעּבָא .רע טינ ןיּב ךיא ?ךיא ןיּב ריא טניימ סָאװ :טגָאועג רע טָאה

 ןּופ ןדניּבוצפיא יּואָר טינ ןיּב ךיא ךיש סעמעװ ,רענייא רימ ךָאנ טמוק
 .סיפ ענייז

 ,ךייא ןשיװצ יד ןּוא ,ןעמהָרבַא ןּופ םַאטש םעד ןּופ רעדניק ,רעדירּב
 ןּופ טרָאװ סָאד ןרָאװעג טקישעג זיא זדנּוא ּוצ ,טָאג רַאפ ארֹומ ןּבָאה סָאװ

 ערעייז ןּוא ,םִיַלָשּורי ןיא ןעניואוו סָאװ ,יד םירָאװ* .העּושי רעקיזָאד רעד
 ןּופ דייר יד ןעוועג ?ת-לֵממ ןּבָאה ןּוא ,טנעקרעד טינ םיא ןּבָאה ,עטסטלע

 םיא ןּבָאה יז סָאװ םעד טימ ,תּבַש ןדעי טנעיילעג ןרעוװ סָאװ ,םיאיִבנ יד
 ,התיִמ רַאפ הֹּביִס ןייק םיא ןיא ןענופעג טינ ןּבָאה יז םַגַה ןּוא** .טּפשִמרַאפ

 ןוא" .ןרעװ טיײטעג לָאז רע ןַא ,ןסּוטַאליּפ ןּופ טגנַאלרַאפ ךָאד יז ןּבָאה
 ןּבָאה ,םיא ןגעוו ןּבירשעג טייטש עס סָאװ ,ןעװעג אֹלַממ ץלַא ןּבָאה יז זַא
 ַא ןיא טגײלעגנַײרַא םיא ןּבָאה ןּוא ,םיוּב םעד ןּופ ןעמּונעגּפָארַא םיא ייז
 ַא ךיז טָאה רע ןּוא* ,ןעװעג שביתַמ-הָיַחמ םיא טָאה טָאג רעּבָא* .רבֵק
 =לילָנ ןּופ ןעוועג לגָר-הלֹוע םיא טימ ןּבָאה סָאװ ,יד ּוצ ןויװַאּב געט ךַס
 רימ ןּוא* .קלָאפ םעד רַאפ תודָע ענייז טציא ןענעז סָאװ ןּוא ,םִיַלָשּורי ןייק

 .2| ,טפ םילהּת ;14 ,גי 'א לאומש א
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 טגָאזעגּוצ זיא סָאװ ,הֹחָטבַה רעד ןגעוונופ הרוׂשּב עטּוג יד ךייא ןעגנערּב

 ,ודּוא רַאפ ןעװעג םייקמ טָאה טָאג סָאװ ןּוא* ,תובָא ערעזדנוא ןרָאװעג
 טייטש עס יװ ,ןַעּושְי טקעװעגפיוא טָאה רע סָאװ םעד טימ ,רעדניק ערעייז

 ;םילֲהּת לטיּפַאק ןטייווצ םעד ןיא ןּבירשעג ךיוא

 ,ןּוז ןיימ טסיּב ּוד
 .אןריוּבעג ךיד ךיא ּבָאה טנייה

 לָאמניק רעמ ,ןעװעג םביתָמ-הִיַחמ םיא טָאה רע סָאװ ,םעד עַגֹונֹּב ןּוא *!
 ;ןפֹוא ַאזַא ףױא טדערעג רע טָאה ,גנוּברַאדרַאפ ּוצ ךיז ןרעקּוצמּוא טינ

 .ב ןדִוָד ןּופ םידָסח עיירטעג ןּוא עקיליײה יד ןּבעג ךייא לעװ ךיא
 :םילָהּת לטיּפַאק רעדנַא ןַא ןיא ךיוא רע טגָאז רעּבירעד **

 ,גגנוּברַאדרַאפ ןעז ןקיליײה ןייד ןוָאל טינ טסעװ ּוד
 ,ןעגנַאגרַאפ רע זיא ,רֹוד םענעגייא ןייז טנידעג טָאה דִוָד יו םעדכָאנ םירָאװ*י

 ענייז ּוצ ןרָאװעג טלמַאועגנַײא ויא ןּוא ,טָאג ןּופ הצִע רעד ךָאנ טול
 טָאה טָאג ןעמעװ ,רעד רעּבָא* .גנוּברַאדרַאפ ןעזעג טָאה ןּוא ,סרעטָאפ
 ,ןסיוו ריא טלָאז רעּבירעד * .גנוּברַאדרַאפ ןייק ןעועג טינ טָאה ,טקעוועגפיוא

 גנּוּבעגרַאפ טגָאזעגנָא ךייא טרעו ןשטנעמ ןקיזָאד םעד ךרּוד זַא ,רעדירּב
 -טכערעג ,טּבױלג סָאװ ,רענייא רעדעי טרעװ םיא ךרּוד ןּוא** ;דניז ןּופ
 טקיטרַאפטכערעג טנָאקעג טינ טלָאװ ריא סָאװ ןּופ ,גנידצלַא ןּופ טקיטרַאפ

 טינ ךייא ףיוא לָאז עס וַא ,רעּבירעד ךייא טיה* .הׁשֹמ-תַרֹוּת ךרּוד ןרעוו
 ;םיאיִבנ יד ןיא ןרָאװעג טגָאועג זיא סע סָאװ ,ןעמּוק

 ;םּוא טמּוק ןּוא ,ךייא טרעדנּואו ,רעטכַארַאפ ריא ,טעז +

 ,געט ערעיײא ןיא קרעװ ַא ּוט ךיא םירָאװ

 ,ןּבױלג טינ טעװ ריא סָאװ ,קרעװ ַא
 .דןלייצרעד ךייא סע טעװ רעצימע בוא

 עקיזָאד יד זַא ,ןטעּבעג ייז ןּבָאה ,ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז ייז תעּב ןּוא =
 זיא הדָע יד וַא ןּוא* .תֹּבַש ןרעדנַא םעד ןרעװ טדערעג ייז רַאפ ןלָאז דיר
 ןעגנַאגעגכָאנ םירָג עמורפ יד ןּופ ןּוא ןדִיי יד ןּופ ְךֵס ַא ןענעז ,ןעגנַאגעצ ךיז
 ּוצ טגָאועגנָא יז ןּוא ,טדערעג ייז ּוצ ןּבָאה סָאװ ,ןאָּבַנ"רַּב ןּוא ןסולוָאּפ
 .טָאג ןּופ דָסָח םעד ןיא ןּבַײלּברַאפ

 -נעמַאווצ טָאטש עצנַאג יד טעַמּכ ךיז ויא תֹּבַש ןרעדנַא םעד ףיוא ןּוא **

 .5 ,א קיקבח 7 10.  ,וט םילהֹּתו .3 ,הנ היעשינ 7 ,ב םילהּת א
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 םעד ןעועג ןּבָאה ןדִיי יד ןעוו רעּבָא * .טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןרעה ןעמוקעג

 ,סָאד טדערעגנגעקטנַא ןּבָאה ןּוא ,האנק טימ לּופ ןרָאװעג יז ןענעז ,ןֹומַה
 ןוא* .טרעטסעלעג ןּבָאה ןּוא ,ןסולוָאּפ ךרוד ןרָאװעג טדערעג זיא סָאװ
 יא סע :טגָאועג ןּבָאה ןּוא ,קיטּומ טדערעג ןּבָאה אָּבַנ-רַּב ןוא סּולוָאּפ
 ;ןרעװ טדערעג ךייא ּוצ םדֹוק לָאז טָאג ןּופ טרָאװ סָאד זַא ,קיטיינ ןעוועג
 ױאָר טינ רַאפ ךיז טלַאה ןּוא ,ךייא ןּופ סע טסױטשרַאפ ריא יװ ױזַא רָאנ
 םירָאװ* .םייֹוג יד ּוצ רעּבירעד ךיז רימ ןרעק ,ןּבעל ןקיּבײא םעד ףיוא

 :ןטָאּבעג טָאג ודנּוא טָאה יװזַא

 ,רעקלעפ יד ןּופ טכיל ַא רַאפ טלעטשעג ךיד ּבָאה ךיא

 .אדרע רעד ןּופ קע םּוצ זיּב העושי ַא ןייז טסלָאז ּוד ידּכ

 ךיז יז ןּבָאה ,טרעהעג סָאד ןּבָאה רעקלעפ יד ןּופ ענעי זַא ןּוא =
 ןענעו סע לפיוו ןּוא ;טָאג ןּופ טרָאװ סָאד טּבױלעג ןּבָאה ןּוא ,טיירפעג
 סָאד ןּוא * .טּבױלגעג ןּבָאה ,ןּבעל ןקיּבײא םעד רַאפ טיירּבעגנָא ןעוועג

 רעּבָא* .טנגעג רעצנַאג רעד רעּביא ןרָאװעג טײרּפשרַאפ זיא טָאג ןּופ טרָאװ
 יד ןּוא ,דנַאטש ןבּושָח ןופ רעּבײװ עמּורפ יד טצײרעגנָא ןּבָאה ןדִיי יד
 ןסּולוָאּפ ןגעק דפידר ַא טקעוװרעד ןּבָאה ןּוא ,טָאטש רעד ןּופ עטסטלע

 יז ןּוא* .טנגעג רעייז ןּופ ןּבירטעגסױרַא ייז ןּבָאה ייז ןּוא ,ןאָּבַנ"רַּב ןּוא
 ןענעז ןּוצ ,סיפ ערעיז ןופ ּבױטש םעד יז ןגעק טלסערטעגּפָא ןּבָאה
 ןּוא החמִׂש טימ לּופ ןעוועג ןענעז םידימלַּת יד ןּוא * .םיַינָאקיא ןייק ןעמוקעג

 .ׁשֶדֹוקַה-ַחּור םעד טימ
 -עגנַײרַא םענייאניא ןענעז ייז זַא ,םוינָאקיא ןיא ןעװעג ויא סע ןּוא די

 ףױא טדערעג ןּבָאה ןּוא ,ןדִיי יד ּוצ תֶסְנֹּכַה-תיֵּב םעד ןיא ןעגנַאג
 טָאה ,ןכירג ןּופ ייס ןּוא ןדִיי ןּופ יט ,ןֹומַה רעסיורג ַא ַא ,ןפֹות-+  ַאזַא
 טציירעגפיוא ןּבָאה ,טּבױלגעג טינ ןּבָאה סָאװ ,ןדִיי יד רעּבָא* .טּבױלגעג

 .רעדירּב יד ןגעק טנרָאצרעד ייז ןּבָאה ןּוא ,םייֹוג יד ןּופ רעטִימעג יד
 קיטּומ טדערעג ןּבָאה ןּוא ,טייצ עגנַאל ַא ןּבילּברַאפ רעּבירעד ןענעז ייז*

 ןופ טרָאװ םעד רַאפ ןעװעג דיֹעֵמ טָאה סָאװ ,טָאג ןּופ ןעמָאנ םעד ןיא
 ןרעװ ןָאטעג ןלָאז רעדנּואו ןּוא סנכייצ זַא ןקיליװַאּב םעד טימ ,דָסֶח ןייז
 ;טלײטעצ ןעוועג זיא טָאטש רעד ןּופ קלָאפ סָאד ןּוא* .טנעה ערעייז ךרּוד

 תעּב ןוא* .םיחיָלש יד טימ לייט ןּוא ,ןדִיי יד טימ ןטלַאהעג ןּבָאה לייט
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 ערעייז טימ ,ןדַיי יד ןּוא םייֹוג יד דַצמ לַאּפנָא ןַא ןרָאװעג טכַאמעג זיא סע
 םעד ןּופ יז ןענעז' ,ןעניטשרַאפ ּוצ ייז ןּוא ןָאט ּוצ ןייּב יז ,עטסטלע

 ןּוא ַארטסיל :עינָאקּול ןּופ טעטש יד ּוצ ןענּורטנַא ןענעז ןּוא ,ןרָאװעג רָאװעג

 .הרוׂשּב יד טגָאזעגנָא יז ןּבָאה ןטרָאד ןּוא" ;הביבס רעייז ןּוא ,עּברעד
 ךַאש ןעוועג ויא סָאװ ,שטנעמ ַא רענייא ןסעזעג זיא ערטסיל ןיא ןּוא *

 סרעטימ ןייז ןּופ ןעגנַאגעג טינ לָאמניײק זיא סָאװ ,עקילַאק ַא ,סיפ ענייז ףיוא
 טָאה רע תעּב ,ןסּולוָאּפ ּוצ טרעהעגּוצ ךיז טָאה רעקיזָאד רעד' .ןָא טכַארט

 זַא ,ןעועג ןּוא ,ןגױא ענייז םיא ןָא טפעהַאּב טָאה סּולוָאּפ ןּוא ;טדערעג
 :=?ֹוק ךױה ַא טימ טגָאועג רע טָאה" ,טנוועג ןרעװ ּוצ הֹנּומֶא טָאה רע
 יא ןּוא ןענורּפשעגפױא זיא רע ןּוא .סיפ ענייד ףיוא ךיילג ךיד לעטש
 ,ןָאטעג טָאה סּולוָאּפ סָאװ ,ןעועג טָאה קלָאפ סָאד תעּב ןּוא * .ןעגנַאגעג

 יד :ןושָל ןשינָאקּול םעד ןיא טגָאזעג ןּוא ,לֹוק רעייז ןּביוהעגפיוא יז ןבָאה
 .ןשטנעמ ןּופ טלַאטשעג רעד ןיא ודנוא ּוצ טרעדינענּפָארַא ןּבָאה רעטעג

 רע תֹמחַמ ,סעמרעה ןסּולוָאּפ ןוא ,סואעצ ןאָּבַנ רַב ןפורעג ןּבָאה ייז ןּוא י*

 סָאװ ,סואעצ ןּופ רעטסירּפ רעד ןּוא* .רענדער-טּפױה רעד ןעוועג זיא
 ןצנַארק ןּוא ןסקָא טכַארּבעג טָאה ,טָאטש רעד רַאפ ןעוועג זיא לּפמעט ןייז

 .קלָאפ םעד טימ םענייאניא ןייז ביִרקַמ טלָאװעג טָאה ןּוא ,ןרעיוט יד ּוצ
 ןּבָאה ,טרעהעג םעד ןּופ ןּבָאה סּולוָאּפ ןּוא אָּבַנ-רַּב םיחילש יד ןעװ רעּבָא '!

 ,קלָאפ םעד ןשיווצ ןפָאלעגנַײרַא ןענעז ןּוא ,רעדיילק ערעייז ןסירעצ יז

 ןענעז רימ ךיוא ?סָאד ריא טּוט סָאװרַאפ ,ןשטנעמ = :ןפורעגסױא ןּבָאה ןּוא

 ךייא ןעגנערּב רימ ןּוא ,ךייא ייּב יװ ןטײקכַאװש עּבלעז יד טימ ,ןשטנעמ
 ןכַאז עטסוּפ עקיזָאד יד ןּופ ןרעקּפָא ךיז טלָאז ריא ידּכ ,תרורושּב עטּוג
 םעד ןּוא דרע יד ןּוא למיה םעד טכַאמעג טָאה סָאװ ,טָאג ןקידעּבעל םּוצ
 תורֹוד עקידרעירפ יד ןיא טָאה סָאװ* ;יײז ןיא זיא סע סָאװ ,ץלַא ןּוא ,םִי
 רע טָאה ךָאד ןּוא" .םיכָרד ענעגייא ערעייז ןיא ןייג תומוא עלַא טזָאלעג
 טָאה ןּוא סטּוג ןָאטעג טָאה רע סָאװ ,םעד טימ ,תודֵע ןָא טוָאלעג טינ ךיז
 ערעייא ןליפנָא ןָאטעג ןּוא ,ןטייצ עקיטעז ןּוא למיה ןּופ ןגער ןּבעגעג ךייא
 זיא ,טדערעג ױזַא ןּבָאה ייז תעּב ןּוא* .אהחמִׂש ןּוא זייּפש טימ רעצרעה

 .ייז ּוצ ןייז ביִרְקַמ ןּופ קלָאפ סָאד ןטלַאהּוצּפָא ןעגנולעג םיוק יז
 :עינָאקיא ןּוא עיכָאיטנַא ןּופ ןדִיי ןעמוקעגנָא ןיהַא ןענעז סע רעּבָא *

 ,24 ,ה הימרי ;8 ,זמק םיִלהּת א
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 ,ןסּולוָאּפ טנייטשרַאפ יז ןּבָאה ,קלָאפ סָאד טדערעגרעּביא ןּבָאה ייז זַא ןּוא

 זַא ,טניימעג ןּבָאה ייז לייוו ,טָאטש רעד ןּופ טּפעלשעגסױרַא םיא ןּבָאה ןּוא
 רע זיא ,םיא םּורַא ןענַאטשעג ןענעז םייזימלַּת יד ןעוו רעּבָא .טיױט זיא רע
 ןגרָאמ ףױא ןּוא ;טָאטש רעד ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא ןיא ןּוא ,ןענַאטשעגפיױא

 ןּבָאה יז תעּב ןּוא* .עּברעד ןייק ןאָּבַנ רַּב טימ ןעגנַאגעגקעװַא רע זיא
 ,םידימלַּת ְךֵס ַא טכַאמעג ןּוא ,הרׂשּב יד טגָאזעגנָא טָאטש רענעי ןיא
 ,עיכָאיטנַא ןייק ןּוא ,עינָאקיא ןייק ןּוא ,ערטסיל ןייק טרעקעגמוא ךיז יז ןּבָאה

 ריהזַמ יז ןּוא ,םידימלַּת יד ןּופ רעטימעג יד ןקרַאטש ןָאטעג ןּבָאה ןּוא =
 רימ ןוומ ןדייל ְךֵס ַא ךרּוד וַא ןּוא ,הנּומָא רעד ןיא ךיז ןטלַאה ּוצ ןעוועג
 טצעזעג ייז רַאפ ןּבָאה יז תעּב ןּוא * .טָאג ןּופ תוכלַמ םעד ןיא ןעמוקנַײרַא
 ,ןטסַאפ ןָאטעג ןּוא ןעוועג לֵלַּפתִמ יז ןּבָאה ,הליהק רעדעי ןיא עטסטלע

 ןּבָאה יז ןעמעװ ןיא ,רַאה םעד ּוצ טרעפטנעעגרעּביא ייז ןּבָאה ןּוא
 .טּבױלגעג

 ןייק ןעמוקעג ןענעז ןּוא ,עידיסיּפ ךרּוד ןעגנַאגעגכרוד ןענעז ייז ןּוא +

 ,ַאגרעּפ ןיא טרָאװ סָאד טדערעג ןּבָאה ייז יװ םעדכָאנ ןּוא** .עיליפמַאּפ
 ןעמוקעג ייז ןענעז ןענַאדנּופ ןּוא* .עילַאטַא ןייק טרעדינעגּפָארַא ייז ןּבָאה

 ןרָאװעג טרעפטנעעגרעּביא ןענעז ייז ןענַאוװנּופ ,עיכָאיטנַא ןייק ףיש ַא טימ
 .ןעוועג אֹלַממ ןּבָאה ייז סָאװ ,קרעװ םעד ןגעוונופ טָאג ןּופ דָסֶח םעד ּוצ
 ןּבָאה ןּוא ,הליהק יד טלמַאזרַאפ ייז ןּבָאה ,ןעמּוקעגנָא ןענעז ייז זַא ןּוא?
 טָאה רע ןַא ןּוא ,ןָאטעג ייז טימ טָאה טָאג סָאװ ,גנידצלַא טרוַחעגרעּביא

 יד טימ ןּבילּבעג ןענעז ייז ןּוא** .םייֹוג יד רַאפ הנּומָא ןּופ ריט ַא טנפעעג

 .טייצ ערעגנעל ַא םידימלַּת
 ןּבָאה ןּוא הרדוהי ןּופ טרעדינעגּפָארַא ןּבָאה ןשטנעמ עכעלטע ןּוא

 ,השֹמ תַדּכ ןרעװ טלַמעג טינ טעװ ריא ּבױא :רעדירּב יד טנרעלעג 8

 יז טימ ןּבָאה אָּבַנרַּב ןּוא סּולוָאּפ תעּב ןּוא* .ןרעװ לוציִנ טינ ריא טעװ
 סּולוָאּפ ןַא ,ןסָאלשַאּב ןעמ טָאה ,ַחּוּכיװ ַא ןּוא תועְדי-יקּוליִח עסיורג טַאהעג
 םִיַלָשּורי ןייק ןײנפױרַא ןלָאז ,ייז ןּופ ערעדנַא עכעלטע ןּוא אֵּבַנ-רַּב ןּוא
 יװ םעדכָאנ ןּוא* .הֹלאַש רעקיזָאד רעד ןגעוונופ םינקז ןּוא םיחילש יד ּוצ
 ײז ןענעז ,הליהק רעד ןּופ געװ רעייז ףיוא ןרָאװעג טײלגַאּב ןענעז יז
 ןופ טלייצרעד ןּבָאה ןּוא ,ןֹורמֹוש ךרוד ןּוא עיקינעפ ךרוד ןעגנַאגעגכרּוד
 סיורג רעדירּב עלַא טפַאשרַאפ ןּבָאה ןּוא ,םייֹוג יד ןּופ ךיז ןַײז רייַגמ םעד
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 ןעמונעגפיוא ייז ןענעז ,םִיַלָשּורי ןייק ןעמוקעג ןענעז ייז ןעוו ןּוא* .דיירפ
 ןּבָאה יו ןּוא ,םינָקו יד ןּוא םיחילש יד ןּופ ןּוא הליהק רעד ןּופ ןרָאװעג

 -פיוא ןענעו סע רעּבָא* ,ןָאטעג ייז טימ טָאה טָאג סָאװ ,גנידצלַא טלייצרעד
 ןּבָאה ןּוא ,םבישורּפ יד ןּופ הֹּתיִּכ רעד ןּופ םיִניִמאַמ עכעלטע ןענַאטשעג

 .השֹמ-תַרֹוּת ןטלַאה ּוצ ןלעפַאּב יז ןּוא ,ןייז לַמ ייז זומ עמ :טגָאזעג

 ןטכַארטַאּב ּוצ ןעמוקעגנעמַאװצ ךיז ןענעז םינקז יד ןּוא םיחילש יד ןּוא '
 ךיו טָאה הרקֹולחַמ יד תעּב ,ןעװעג ויא סע ןּוא' .ןינָע ןקיזָאד םעד

 ,רעדירּב :טגָאזועג ייז ּוצ טָאה ןּוא ,סּורטעּפ ןענַאטשעגפיוא יא ,טקרַאטשעג
 ךייא ןשיװצ ןּופ טָאג טָאה קירוצ טייצ רערעגנעל ַא טימ זַא ,טסייוו ריא

 ןּופ טרָאװ סָאד ןרעה םייֹוג יד ןלָאז ליומ ןיימ ךרוד זַא ,טליײװרעדסױא

 יז טָאה ,ץרַאה סָאד טיײטשרַאפ סָאװ ,טָאג ןּוא* .ןּביױלג ןּוא ,הרוׂשּב רעד
 ןָאטעג סע טָאה רע יוװיֹוזַא ,ׁשֶדֹוקַה-ַחּור םעד ייז ןּבעג ןייז טימ ,ןעוועג דיִעָמ

 ,יז ןּוא ודנּוא ןשיוצ קווליִח ןייק טכַאמעג טינ טָאה רע ןּוא" .ודנּוא ּוצ
 ,טציא ןּוא .רעצרעה ערעייז טקינײרעג הנּומָא רעד ךרוד טָאה טרעיינ

 ןקַאנ םעד ףיױא ְךָאי ַא ןגײלפױרַא טּוט ןּוא ,טָאג ריא טוואּורּפ סָאװרַאפ
 טנעקעג ןּבָאה רימ טינ ןּוא ?רובָא ערעזדנוא טינ סָאװ ,םידימלַּת יד ןּופ

 םעד ךרוד ןרעװ לוציִנ ןלעװ רימ זַא ,רעּבָא ןּביױלג רימ*+ ?ןגָארטרעד

 .יז יװ ןפֹוא ןּבלעז םעד ףיוא ַעּוׁשִי רַאה םעד ןּופ דֶסֶח
 טכרָאהעגּוצ ךיז ןּבָאה יז ןּוא ;ןגיוושעגליטש טָאה הֹדָע עצנַאג יד ןּוא 5

 ןוא סנכייצ ערעסָאװ טלייצרעד ןּבָאה יז תעּב ,ןסולוָאּפ ןּוא ןאָּבַנ-רַּב ּוצ

 יז יו םעדכָאנ ןּוא:* .םייֹוג יד ןשיווצ ןָאטעג ייז ךרּוד טָאה טָאג רעדנואוו
 טרעה ,רעדירּב :ןגָאז ּוצ יװַא ,טרעפטנעעג בֹקעַי טָאה ,ןגיוושעגליטש ןּבָאה
 טשרעוצ ךיז טָאה טָאג יװַאיװ ,טלייצרעד טָאה ןֹועמְש-* :רימ ּוצ ּוצ ךיז
 ןעמָאנ ןייז ןּופ קלָאפ ַא ייז ןשיווצ ןּופ ןעמענוצסױרַא ,תומּוא יד ּוצ ןויװַאּב
 טייטש עס יװ ,םיאיִבֹנ יד ןּופ דייר יד ןייא ןעמיטש טימרעד ןּוא * .ןגעוו
 :ןּבירשעג

 ,ןרעקמּוא ךימ ךיא לעװ םעדכָאנ*

 ,ןדִוָד ןופ טלעצעג ענעלַאפעגנַײא סָאד ןעיוּבפיוא רעדיװ ןּוא
 ,תוברּוח ענייז ןעיוּבפיוא לָאמַאכָאנ ןּוא
 ,ןלעטשפיוא סע ןּוא

 ,טָאג ןטשרָאפ לָאז ןשטנעמ יד ןּופ גנוּבַײלּברעּביא יד ידּכ"
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 ,ןפורעג טרעװ ןעמָאנ ןיימ ןעמעוװ ףיוא ,תומוא עלַא ןוא
 ,אְזֶא ןטייצרַאפ ןּופ ןכַאמ טנַאקַאּב סָאד טּוט סָאװ ,טָאג טגָאז

 ןרעק סָאװ ,יד ןקיטסעלַאּב טינ ןלָאז רימ זַא ,טּפשִמ ןיימ זיא רעּבירעד '*
 ןלָאז ייז זַא ,ייז ּוצ ןּביירש ּוצ טרעיינ" ,טָאג וצ תומּוא יד ןשיװצ ןּופ ךיז
 ,תּונז ןּופ ןּוא ,רעטעגּפָא יד ןּופ ןטייקידרעוװמוא יד ןּופ ןטלַאהקירּוצ ךיז
 םירָאװ?: .טּולּב ןופ ןּוא ,ןרָאװעג ןגרָאװרעד ויא עס סָאװ ,םעד ןּופ ןּוא
 ןענעשרַד סָאװ ,יד טָאטש רעדעי ןיא ןָא תורֹוד עקילָאמַא ןּופ טָאה השמ
 .תּבַש ןדעי תויָסְנּכייֵּתְּב יד ןיא טנעילעג טרעװ רע תעּב ,םיא

 ,םינקז יד ןּוא םיחילש יד ןרָאװעג ןלעפעגליואוו סע זיא טלָאמעד
 ּוצ ייז ןּוא ,ייז ןשיוצ ןּופ ןשטנעמ ןליײװרעדּוצסױא ,הדֵע רעצנַאג רעד טימ
 ויא סָאװ ,ןהדּוהי ,ּונייַה ,עיכָאיטנַא ןייק ןאָּבַנ רַּב ןּוא ןסּולוָאּפ טימ ןקיש
 .רעדירּב יד ןשיװצ ןשטנעמ ענעעזעגנָא ,ןַאליס ןּוא ,אָּבַׁש-רַּב ןרָאװעג ןפורעג

 רעדירּב יװ ,םינקז יד ןּוא םיחילש יד :ןּבירשעג ױזַא יז ךרּוד ןּבָאה יז ןּוא
 ,עיקיליק ןּוא עיריס ןּוא עיכָאיטנַא ןיא תומוא יד ןּופ ןענעז סָאװ ,רעדירּב ּוצ
 ןעמעוו ,טימ רעזדנוא ןופ עכעלטע זַא ,טרעהעג ןּבָאה רימ יװ ױזַא** .םולָש
 ,דייר טימ ןעװעג רעַצמ ךייא ןּבָאה ,לעּפַאּב ןייק ןּבעגעג טינ ןּבָאה רימ
 ,ןרָאװעג ןלעפעגליואוו ודנוא סע ויא" ,םירּוסי ןָאטעגנָא ךייא ןּבָאה ןּוא
 -סיוא ךייא ּוצ ןקיש ּוצ ,סּולשַאּב ַא ּוצ ןעמוקעג ןענעז רימ יו םעדכָאנ
 ,ןשטנעמ ** ,ןסּולוָאּפ ןּוא ןאָּבַנ-רַּב ןטּבילַאּב רעודנּוא טימ ,ןשטנעמ עטלייוורעד
 ַעּושִי רַאה רעודנּוא ןּופ ןעמָאנ םעד רַאפ ןעוועג ׁשפָנ-רסֹומ ךיז ןּבָאה סָאװ
 ןלעװ סָאװ ,ןַאליס ןּוא ןהדּוהי טקישעג רעּבירעד ןּבָאה רימ" .ַחיִׁשָמַה
 ןלעפעגליואוו זיא סע םירָאװ"* .הָּפ-לָא-הָּפ ןּבעגרעּביא ענעגייא סָאד ךייא
 ןיק ךייא ףיוא ןגײלּוצפױרַא טינ ,זדנּוא ןּוא ,ׁשֶדֹוקַה-ַחּור םעד ןרָאװעג
 ךייא טלָאז ריא וַא* ןכַאז עקיטינ עקיזָאד יד ץּוחַא ,אֹׂשֵמ ערעסערג
 ןּוא ,רעטענּפָא רַאפ ןעוועג ביִרְקַמ טָאה עמ סָאװ ,תונָּברִק ןּופ ןטלַאהקירּוצ
 ךייא טעװ ריא בוא .תּונז ןּופ ןּוא ,ענעגרָאװרעד ןכַאז ןּופ ןּוא ,טּולּב ןּופ
 .ךייא ּוצ םולָש .טּוג ןייז ךייא טעװ ,ןטיהּפָא םעד ןּופ

 ןייק טרעדינעגּפָארַא יז ןּבָאה ,טקישעגקעװַא ייז טָאה עמ ןַא ןוא *
 יז יז ןּבָאה ,הדֵע יד טלמַאזרַאפ ןּבָאה ייז יװ םעדכָאנ ןּוא ;עיכָאיטנַא
 ךיז יז ןּבָאה ,טנעיילעג םיא ןּבָאה ייז תעּב ןּוא*! .ווירּב םעד ןּבעגעגרעּביא

 .12 ,ןו ,ט סומע א
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 ןילַא ןענעז סָאװ ,ַאליס ןּוא הדוהי ןּוא" .הֹמָחִנ רעד ןגעוונופ טיירפעג
 יז ןּוא ,דייר ְךַס ַא טימ רעדירּב יד טסיירטעג ןּבָאה ,םיאיִבנ ןעוועג ךיוא
 ,טייצ עצרּוק ַא טכַארּברַאפ ןטרָאד ןּבָאה ייז יו םעדכָאנ ןּוא* .טקרַאטשעג
 -סױרַא יז ןּבָאה סָאװ ,ענעי ּוצ םולָשּב טקישעגקעװַא יז רעדירּב יד ןּבָאה
 ןוא סּולוָאּפ ןּוא*  .ןּביילּב וצ טרָאד ןסָאלשַאּב טָאה ַאליס ןּוא** .טקישעג
 טגָאזעגנָא ןּוא טנרעלעג ןּבָאה ןּוא ,עיכָאיטנַא ןיא ןּבילּברַאפ ןענעז אָּבִנ-רַּב

 .טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ערעדנַא ְךַס ַא טימ םענייאניא
 ןאָּבַנ רַּב וצ טגָאועג סּולוָאּפ טָאה םּורַא געט עכעלטע ןיא ןּוא **

 רימ ּואו ,טָאטש רעדעי ןיא רעדירּב יד ןכּוזַאּב ןּוא ןרעקמוא ךיז רימָאל

 ןוא" .יז טייג עס יװַאיװ ןעז ןּוא ,טָאג ןּופ טרָאװ סָאד טגָאזעגנָא ןּבָאה
 טָאה ןעמ ןעמעוװ ,ןָנָחֹי ךיוא ןעמענוצטימ טַאהעג הדעְדּב טָאה אָּבַנ"רַּב
 טכער טינ זיא סע ןַא ,טנכערעג טָאה סּולוָאּפ רעּבָא** .סּוקרַאמ ןפורעג

 זיא ןּוא ,עיליפמַאּפ ןיא טוָאלרַאפ ייז טָאה סָאװ ,םעד ךיז טימ ןעמענוצטימ
 ןּביוהעגפיוא ךיז טָאה סע ןּוא* .קרעװ םעד ּוצ ייז טימ ןענַאטשעגּוצ טינ
 ,ןרעדנַא םעד ןּופ רענייא טדײשענּפָא ךיז ןּבָאה ייז זַא ,ױזַא ,זָגֹור רעפרַאש ַא

 ןייק ןרָאפעגּפָא ןיא ןּוא ,ןסוקרַאמ ךיז טימ ןעמונעג טָאה תצָּבַנ"רַּב ןּוא

 -קעװַא זיא ןּוא ,ןַאליס טליײװרעדסױא ךיז טָאה סּולוָאּפ רעּבָא** .סּורּפיק
 ןופ דֶסֶח םעד ּוצ טרעפטנעעגרעּביא םיא ןּבָאה רעדירּב יד ןּוא ,ןעגנַאגעג
 טקרַאטשעג טָאה ןּוא ,עיקיליק ןּוא עיריס ךרּוד ןעגנַאגעג זיא רע ןּוא * .טָאג

 .תוליהק יד

 טָא ןּוא .ערטסיל ןייק ןּוא עּברעד ןייק ןעמוקעג ךיוא זיא רע ןּוא א
 רעד ,סּואעטָאמיט ןעמָאנ ןטימ דימלַּת ַא רענייא ןעוועג טרָאד יא

 ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז רעּבָא ,טּבױלגעג טָאה סָאװ ,יורפ רעשידִיי ַא ןופ ןּוז
 ןיא רעדירּב יד ייּב םבָש ןטּוג ַא טַאהעג טָאה רעקיזָאד רעד" .ךירג ַא
 םיא טימ לָאז רע ןַא ,טלָאװעג טָאה סּולוָאּפ ןּוא* .עינָאקיא ןּוא ערטסיל
 ,ןדִיי יד ּבילּוצ ןעוועג לַמ םיא טָאה ןּוא ןעמּונעג םיא טָאה רע ןּוא ;ןייגטימ
 זַא ,טסּואוװעג עלַא ןּבָאה ייז םירָאװ ,תומֹוקמ ענעי ןיא ןעוװעג ןענעז סָאװ
 ךרּוד ןעגנַאגעגכרוד ןענעז ייז יװ ןּוא* .ךירג ַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז
 ןסָאלשַאּב ןענעז סָאװ ,םיקוח יד ןטיה ּוצ טגָאזעגנָא ייז יז ןּבָאה ,טעטש יד
 תוליהק יד ןענעז יװַא ןּוא" .םִיַלָשּורי ןיא םינקז ןּוא םיחילש יד ןּופ ןרָאװעג
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 לָאצ ןיא טרעמרַאפ ךיז ןּבָאה ןּוא ,הנּומֶא רעד ןיא ןרָאװעג טקרַאטשעג
 .גָאט ּוצ גָאט ןּופ

 ןוא עיגירפ ןּופ טנגעג רעד ךרּוד ןעגנַאגעגכרּוד ןענעז יז ןּות"
 ןדער ּוצ ןרָאװעג טרעװרַאפ ׁשֶדֹוקַה-ַחּור םעד ןּופ ןענעז ייז לייוו ,עיטַאלַאג
 יז ןּבָאה ,עיסּומ ןייק ןעמוקעג ןענעו יז וַא ןּוא' .עיזַא ןיא טרָאװ סָאד
 .ןזָאלעג טינ ייז טָאה ןַעּוׁשִי ןּופ טסייג רעד רָאנ ,עינוטיּב ןייק ןייג טלָאװעג
 .סַאָארט ןייק ןעמוקעגּפָארַא ןענעז ןּוא ,עיסּומ ןעגנַאגעגַײּברַאפ ןענעז יז ןּוא *
 ןופ שטנעמ ַא :טכַאניּב ןסּולוָאּפ ּוצ טקעלּפטנַא ךיז טָאה גנּואעז ַא ןּוא'
 רעּבידַא םּוק :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןטעּבעג םיא טָאה ןּוא ןענַאטשעג זיא עינָאדעקַאמ
 ,גּואעז יד ןעועג טָאה רע זַא ןּוא* .זדנוא ףלעה ןּוא ,עינָאדעקַאמ ןייק
 ןּבָאה רימ םירָאװ ,עינָאדעקַאמ ןייק ןײגוצקעװַא טכוועג ףּכיֵּת רימ ןּבָאה
 .הרוׂשּב יד ייז רַאפ ןייז ּוצ רֹׂשַבֹמ ןפּורעג זדנּוא טָאה טָאג זַא ,ןעננורדעג

 טימ ןעמּוקעג רימ ןענעז ,סַאָארט ןּופ ןרָאפעגּפָא ןענעז רימ תעּב ןּוא !י
 ,סילָאּפַאענ ןייק גָאט ןרעדנַא ןפיוא ןּוא ,עיקַארטָאמַאס ןייק געװ ןכַײלג ַא
 טיּבעג םעד ןּופ טָאטש-טּפױה יד ןיא סָאװ ,ייּפיליפ ןייק ןענַאדנופ ןּוא *
 ןיא ןּבילּבעג ןענעז רימ ןּוא .עינָאלַאק עשימיור ַא ןּוא ,עינָאדעקַאמ ןּופ
 ןעגנַאגעגסױרַא רימ ןענעז תֹּבַש ןּוא* .געט עכעלטע טָאטש רעקיזָאד רעד
 ַא ןעװעג זיא סע טניימעג ןּבָאה רימ ּואװ ,ךייט ַא ּוצ רעיוט םעד ךרּוד
 ,ןעיורפ יד ּוצ טדערעג ןּוא ,טצעזעגרעדינַא ךיז ןּבָאה רימ ןּוא ;הליִפּת-םֹוקָמ
 ,עידיל ןעמָאנ ןטימ ,יורפ ַא ענייא ןוא:* .ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז סָאװ
 טנדעג טָאה סָאװ ,עריטַאיט טָאטש רעד ןּופ רוּפרּוּפ ןּופ ןירעמערק ַא
 ּוצ ץרַאה ריא טנפעעג טָאה טָאג ןּוא .טרעהעגוצ ודנוא ּוצ ךיז טָאה ,טָאג
 זַא ןּוא * .ןרָאװעג טדערעג ןסולוָאּפ ךרוד ןענעז סָאװ ,דייר יד ןעמענרַאפ
 יװַא ,ןטעּבעג ודנוא יז טָאה ,תִיַּב יַנּב ריא טימ ,ןרָאװעג טלבֹוטעג זיא יז
 טמּוק ָאט ,רַאה םעד ןיא תֶנֶמאֵמ ַא רַאפ ךימ טלַאה ריא ּביױא :ןגָאז ּוצ
 .ןטעּבעג קרַאטש ודנוא טָאה יז ןּוא .זיוה ןיימ ןיא ןייא טייטש ןּוא

 ,הליִפּת-םֹוקָמ םעד ּוצ ןעגנַאגעג ןענעז רימ תעּב ,ןעוװעג זיא סע ןּוא !*
 ןופ טסײג ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,לדיימטסניד ַא טנגעגַאּב טָאה ודנוא זַא
 ַא ןרַאה עריא טכַארּבעגנַײרַא ןגָאזרָאװ ריא טימ טָאה סָאװ ןוא ,ןגָאזרָאװ
 טָאה ןּוא ,ודנוא ןּוא ןסולוָאּפ ןעגנַאגעגכָאנ זיא יז ןּוא * .טסנידרַאפ ןסיורג
 רַאפ ןעּוט סָאװ ,ןֹוילָע-לַא םעד ןּופ טכענק ןענעז ןשטנעמ יד-טָא :ןגירשעג
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 .געט ךַס ַא ןָאטעג יז טָאה סָאד ןּוא * .העּושי ןּופ געװ םעד ןגָאונָא ךייא
 ןוא טײרדעגסױא ךיז טָאה ןוא ,ןעװעג -רעַצמ ךיז טָאה סּולוָאּפ רעּבָא
 ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןּופ ןעמָאנ םעד ןיא ריד לעּפַאּב ךיא :טסיײג םעד ּוצ טגָאזעג

 .הֹעָש עּבלעז יד סױרַא ויא רע ןּוא .ריא ןּופ ןײגּוצסױרַא
 רעיז ףױא גנּונעפָאה יד וַא ,ןעועג ןּבָאה ןרַאה עריא ןעוו ןוא *

 ,ןַאליס ןּוא ןסּולָאּפ טּפַאכעג יז ןּבָאה ,ןעגנַאגעג ןריולרַאפ זיא טסנידרַאפ

 יז ןַא ןּוא* .םירָׂש יד רַאפ ןירַא קרַאמ ןיא טּפעלשעגקעװַא יז ןּבָאה ןּוא
 ,ןשטנעמ עקיזָאד יד :טגָאועג יז ןּבָאה ,רעטכיר יד רַאפ טכַארּבעג יז ןּבָאה
 ןייא ןריפ ןּוא*י ,טָאטש רעודנּוא תֹורָצ עסיורג ןָא ןעּוט ,ןדִיי ןענעז סָאװ
 ןענעז רימ לי ,ןטיהּפָא רעדָא ,ןעמעננָא טינ ןרָאט רימ סָאװ ,טבינָהנִמ

 יד ןּוא ;יײז ןגעק ןענַאטשעגפיוא םענייאניא ויא קלָאפ סָאד ןּוא .רעמיור

 ןסיימש ּוצ יז ןלױפַאּב ןּוא ,םישוּבלַמ יד ןסירעגּפָארַא יז ןּופ ןּבָאה רעטכיר
 יז ןּבָאה ,ץימש ךַס ַא ןּבעגעג ייז ןּבָאה יז יװ םעדכָאנ ןּוא* .רעטיר טימ

 ;ןטיה ּוצ טּוג יז רמֹוש םעד ןלױפַאּב ןּוא ,הסיִפּת רעד ןיא ןפרָאװעגנַײרַא ייז
 ןיא ןפרָאװעגנַײרַא יז רע טָאה ,לעפַאּב ַאוַא ןגירקעג טָאה רע וַא ןּוא

 .רעצעלק ןיא סיפ ערעייז ןסָאלשעגנַײא ןּוא ,הסיִפּת רעטסקינייװעניא רעד
 ןעוועג לֵלַּפתִמ ַאליס ןּוא סולוָאּפ ןּבָאה טכַאנ רעּבלַאה ןגעק רעּבָא*

 טרעהעגּוצ ךיז ןּבָאה ענעגנַאפעג יד ןּוא ,טָאג ּוצ רעדילּבױל ןעגנוזעג ןּוא
 יד ןַא ,יװַא ,שינרעטיצדרע סיורג ַא ןרָאװעג ויא םּוצּולּפ ןּוא** .ייז ּוצ
 ףֹּכיֵּת ןענעו ןריט עלַא ןּוא ;טלסיײרטעג ךיז ןּבָאה הסיפּת רעד ןּופ תודֹוסי

 רעד יװ ןּוא" .ןרָאװעג זיול ןענעז ןטייק סנעמעלַא ןּוא ,ןרָאװעג טנפעעג

 ,ןפָא ןריט-הסיִפּת יד ןעועג ןּוא ,ףָאלש ןּופ טּפַאכעגפױא ךיז טָאה רֹמֹוׁש
 ,ןטייט ּוצ ןילַא ךיז טיירג ןעוװעג זיא ןּוא דרעוװש ןייז ןגיוצעג רע טָאה
 סּולוָאּפ רעּבָא* ,ןפָאלטנַא ןענעז ענעגנַאפעג יד וַא ,טניימעג טָאה רע לייוו
 ,סטכעלש םּוש ןייק טינ ריד ּוט :ןגָאז ּוצ יװַא ,לֹוק ךיוה ַא טימ ןגירשעג טָאה
 יא ןּוא ,טכיל ַא טגנַאלרַאפ טָאה רע ןוא" .ָאד עלַא ןענעז רימ םירָאװ
 ןסּולוָאּפ רַאפ ןלַאפעגרעדינַא רע זיא רעקידנרעטיצ ַא ןּוא ,ןעגנּורּפשעגנַײרַא
 ןומ סָאװ ,ןרַאה :טגָאועג ןּוא ,טריפעגסרַא ייז טָאה רע ןּוא* ,ןַאליס ןּוא
 ןיא ּבױלג :טגָאועג ןּבָאה יז ןּוא* ?ןרעװ ּוצ טעװעטַארעג ידּכ ,ןָאט ךיא
 ןּוא* .זיוה ןייד ןּוא ּוד ,ןרעװ טעװעטַארעג טסעװ ּוד ןּוא ,ַעּוׁשִי רַאה םעד
 ןענעז סָאװ ,עלַא ּוצ ןּוא ,טָאג ןּופ טרָאװ סָאד םיא ּוצ טדערעג ןּבָאה יז
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 רעד ןּופ העָש רענעי ןיא ןעמונעג ייז טָאה רע ןּוא** .זיוה ןייז ןיא ןעוועג
 טלבוטעג ףֵּכיִּת יא רע ןּוא ,ןעמַארש ערעייז ןשַאװעגּפָא טָאה ןּוא ,טכַאנ
 ךיז ּוצ טכַארּבעגפױרַא ייז טָאה רע ןּוא** .עקינַײז עלַא ןּוא רע ,ןרָאװעג

 קרַאטש ךיז טָאה ןּוא ,ויײּפש ייז רַאפ טיירגעג טָאה ןּוא ,ןײרַא זיוה ןיא
 .טָאג ןיא ןימַאמ ַא ןרָאװעג זיא רע לייוװ ,זיוה ןצנַאג ןייז טימ טיירפעג

 יד טקישעג רעטכיר יד ןּבָאה ,גָאט ןרָאװעג זיא סע ;רַעּב ןּוא *
 רעד ןּופ רמֹוש רעד ןּוא* .ןשטנעמ ענעי ןייג זָאל :ןגָאז וצ יװַא ,םירטֹוש

 ןּבָאה רעטכיר יד :ןגָאז ּוצ ױזַא ,דייר יד ןסּולוָאּפ ןדלָאמעג טָאה הסיִפֹּת
 .םולָׁשּב טייג ןּוא ,סױרַא טמוק ,רעּבירעד ;ןייג ןזָאל ךייא לָאז עמ זַא ,טקישעג
 ןָא ,ןגָאלשעג ךעלטנפע ודנוא ןּבָאה ייז :טגָאזעג יז ּוצ טָאה סּולוָאּפ רעּבָא *
 ןפרָאװעגנַײרַא זדנוא ןּבָאה ןּוא ,רעמיור ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ ,טּפשִמ ןּוא ןיִד
 ןלָאז !ןינ ?רֶתָסֹּב סױרַא ודנוא ייז ןפרַאװ טציא ןּוא ;הסיִפּת רעד ןיא

 ןדלָאמענ ןּבָאה םירטֹוש יד ןּוא* .ןריפסורַא ודנוא ןּוא ןעמוק ןײלַא יז

 ןּבָאה יז ןעוו ,ןקָארשרעד ךיז ןּבָאה יז ןּוא .דייר רעקיזָאד יד רעטכיר יד
 יז ןּבָאה ןוא ןעמוקעג ןענעז ייז ןּוא* ;רעמױר ןענעז ייז זַא ,טרעהעג

 ּוצ ןטעּבעג ייז ןּבָאה ןּוא ,טריפעגסורַא ייז ןּבָאה ייז ןּוא .ןטעּבעגרעּביא

 ןּוא ,הסיפּת רעד ןּופ ןעננַאגעגסױרַא ןענעז יז ןּוא? .טָאטש יד ןוָאלרַאפ
 ןּבָאה ,רעדירּב יד ןעועג ןּבָאה ייז זַא ןּוא ;ןעידיל ּוצ ןעגנַאגעגנַײרַא ןענעז

 .ןעגנַאגעגקעװַא ןענעז ןּוא ,טסיײרטעג ייז יז
 ,עינָאלָאּפַא ןּוא סילָאּפיפמַא ןעגנַאגעגכרּוד ןענעז ייז יװ םעדכָאנ ןּוא ֹי

 -תיֵּב שידִיי ַא ןעוועג זיא סע ּואוו ,עקינָאלַאסעט ןייק ןעמוקעג ייז ןענעז
 ,ןעגנַאגעגנַײרַא ייז ּוצ סּולוָאּפ ןיא ,ןעוװעג זיא גהנִמ ןייז יװ ןּוא* .תֶסֶנֹּכַ

 טָאה* ,ׁשֶדֹוקַהיֵבתִּכ יד ןּופ ןעוועג תָּכוְותִמ יז טימ ךיז םיתָּבַש יירד טָאה ןּוא

 רעדיװ ןּוא ,ןדייל טוומעג טָאה ַחיִׁשָמ רעד זַא ,ןיװַאּב ןּוא טנפעעג ייז
 רֹׂשַבמ ןיּב ךיא ןעמעוו ,ַעּושִי רעקיזָאד רעד זַא ןּוא ,עטיוט יד ןּופ ןייטשפיוא
 טוָאלעג ךיז ןּבָאה יז ןּופ עכעלטע ןּוא* .זַריִׁשָמ רעד זיא ,ךייא רַאפ
 ְךַס ַא ךיוא ןּוא ;ןַאליס ןּוא ןסּולוָאּפ וצ ןענַאטשעגּוצ ןענעז ןּוא ,ןגייצרעּביא
 .לָאצ עניילק ןייק טינ ךיוא ןעיורפ עבּושָח יד ןּופ ןּוא ,ןכירג עמּורפ יד ןּופ
 עכעלטע ךיז טימ ןעמּונעג ןּבָאה ןּוא ,ןעוועג אנקמ ייז ןּבָאה ןדִיי יד רעּבָא

 טכַאמעג ןּוא ,םבלֹוע ןַא טלמַאזרַאפ ןּבָאה ןּוא ,ןעגנוי-קרַאמ ענעּברָאדרַאפ
 ןופ זױה סָאד טלגנירעגמורַא ןּבָאה ייז ןּוא ;טָאטש רעד ןיא רעדּורעג ַא
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 זַא ןוא* .קלָאפ םעד רַאפ ןעננערּבסױרַא טלָאװעג ייז ןּבָאה ןּוא ,ןענָאזַאי

 רעדירּב עכעלטע ןּוא ןענָאזַאי טּפעלשעג ייז ןּבָאה ,ןענּופעג טינ יז ןּבָאה יז
 ,טײל עקיזָאד יד :ןגירשעג ןּבָאה ןּוא ,טָאטש רעד ןּופ עטסטלע יד רַאפ

 ןָאזַאי ןוא" ,רעהַא ןעמוקעג ךיוא ןענעז ,טלעוו יד טרעקעגרעביא ןּבָאה סָאװ

 םעד ןּופ ןצעזעג יד ןגעק ןקינעּפשרעדיװ עלַא יז ןּוא ;ןעמונעגפיוא ייז טָאה
 יז ןּוא* .ַעּוׁשִי ,ךלֶמ רערעדנַא ןַא ןַארַאפ זיא'ס זַא ,ןגָאז ייז תֹמחַמ ,רסיק

 יז תעּב ,טָאטש רעד ןּופ עטסטלע יד ןּוא קלָאפ סָאד טנרעצרעד ןּבָאה
 ןּופ ײרעגָאזטּוג ַא ןעמּונעג ןּבָאה יז יװ םעדכָאנ ןּוא* .טרעהעג סָאד ןּבָאה
 .טוָאלעגּפָא ייז יז ןּבָאה ,עקירעּביא יד ןּוא ןענָאזַאי

 ןּוא ןסּולוָאּפ טקישעגקעװַא טכַאנייּב ףּכיֵּת ןּבָאה רעדירּב יד ןּוא ?

 -עגנַײרַא ייז ןענעז ,ןיהַא ןעמּוקעגנָא ןענעז יז ןעװ ןּוא ;עַײרעּב ןייק ןַאליס

 רעלעדייא ןעוועג ןענעז עקיזָאד יד ןּוא *! .תֶסֶנֹּכַה-תיִּב ןשידִיי םעד ןיא ןעגנַאג
 טימ טרָאװ סָאד ןעוועג לּבקמ ןּבָאה ייז םירָאװ ,עקינָאלַאסעט ןיא ענעי ןּופ
 ןכַאז יד יצ ,שֶדֹוקַהיֵבתִּכ יד טשרָאפעג ךעלנעטיגָאט ןבָאה ןּוא ,הנוַּכ

 ןּופ ךיוא ןּוא ,טּבױלגעג רעּבירעד ןּבָאה יז ןּופ ְךֵס ַא" .ױזַא עקַאט ןענעז

 ןעוועג לָאצ יד זיא רענעמ ןּופ ןּוא ,דנַאטש ןבּושָח ןּופ ןעיורפ עשיכירג יד

 רָאװעג ןענעז עקינָאלַאסעט ןּופ ןדַיי יד ןעװ רעּבָא-* .עניילק ןייק טינ
 ,טָאג ןּופ טרָאװ סָאד טגָאזעגנָא סּולוָאּפ טָאה עַײרעּב ןיא ךיוא זַא ,ןרָאװעג
 סָאד טצעהעגפיוא ןּוא טקיאורמואַאּב ןּבָאה ןּוא ,ןיהַא ןעמּוקעג ךיוא יז ןענעז
 ּוצ ןסּולוָאּפ טקישעגקעװַא ףּכיֵּת רעדירּב יד ןּבָאה טלָאמעד ןּוא ** .קלָאפ

 ןּבילּברַאפ ךָאנ ןענעז סואעטָאמיט ןּוא ַאליס ןּוא ;םִי ןויּב יװ טייוו ױזַא ןייג
 ױזַא טכַארּבעג םיא ןּבָאה ,ןסּולוָאּפ טײלנַאּב ןּבָאה סָאװ ,יד ןּוא!* ,.ןטרָאד
 ןַאליס רַאפ לעּפַאּב ַא ןעמּוקַאּב ןּבָאה יז יו םעדכָאנ ןּוא ;ןעטַא יװ טייוו
 -קעװַא יז ןענעז ,רעכיג סָאװ םיא ּוצ ןעמּוק ןלָאז יז ןַא ,ןסואעטָאמיט ןּוא
 .ןעגנַאגעג

 טימעג ןייז זיא ,ןעטַא ןיא טרַאװעג ייז ףיוא טָאה סּולוָאּפ תעַשּב ןּוא '*
 טימ לּופ טָאטש יד ןעועג טָאה רע תעּב ,ןרָאװעג טרעטיּברַאפ םיא ןיא
 טימ תֶסְנֹּכַה תיֵּב םעד ןיא ןעװעג לּפלַפמ ךיז טָאה רע ןּוא* .רעטעגּפָא
 ,יד טימ גָאט ןדעי קרַאמ םעד ןיא ןּוא ,םבִיַמָׁש-יאְרי יד טימ ןּוא ןדִיי יד
 ןוא עשעַײרּוקיּפע יד ןופ עכעלטע ךיױא ןּוא .טנגעגַאּב טָאה רע סָאװ

 ןּבָאה לייט ןּוא .ןעוװעג זדָּכוותִמ םיא טימ ךיז ןּבָאה ןּפָאזָאליפ עשיָאטס
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 ןּבָאה ערעדנַא ?ןגָאז ּוצ רעלּפַאלּפ רעקיזָאד רעד טניימ סָאװ :טגָאזעג

 רע תמחַמ-- ,רעטעגּפָא עדמערפ ןופ רֹׂשַבמ ַא ןייז ּוצ סיוא טזייוו רע :טגָאזעג
 ,ןעמּונעג םיא ןּבָאה ייז ןּוא * .םיִתָמָה-תִיְחּת ןּוא ןעּוׁשִי ןגעװ טנשרַדעג טָאה

 רימ ןענעק :טגָאזעג ןּוא ,סּוגַאּפָאערַא םעד ּוצ טכַארּבעג םיא ןּבָאה ןּוא
 ריד ןּופ טרעװ סָאװ ,גנונרעל עיינ יד סנױזַא זיא סע סָאװ ,ןסיוו --רשּפָא

 ;ןרעױא ערעודנּוא ּוצ ןכַאז ענדָאמ סעּפע טסגנערּב ּוד םירָאװ?* ?טנרעלעג
 ןוא ,ןטַײטַאּב ןכַאז עקיזָאד יד סָאװ ,ןסיו ןלעװ רעּבירעד ןטלָאװ רימ

 רעייז ןּבָאה ,טניואוועג טרָאד ןּבָאה סָאװ ,עדמערפ יד ןּוא רענעטַא עלַא
 סעּפע ןרעה ןיא רעדָא ,ןלייצרעד ןיא יװ ,שרעדנַא טינ טכַארּברַאפ טייצ

 .ךַאז עיינ ַא
 ןּוא ,סּוגַאּפָאערַא םעד ןּופ טימ רעד ןיא ןענַאטשעג זיא סּולוָאּפ ןּוא

 קרַאטש טָאה ריא זַא ,ךיא עז גנידצלַא ןיא ,ןעטַא ןּופ ןשטנעמ :טגָאזעג טָאה

 ּבָאה ןוא ,ןעגנַאגעגַײּברַאפ ןיּב ךיא ןעוו םירָאװ-=* .רעטעג יד רַאפ ארֹומ

 טימ ַחֵּבְמ ַא ןענפעג ךיוא ךיא ּבָאה ,רעמיטקילײה ערעייא טכַארטַאּב
 ריא סָאװ סָאד ,ןֵכֹּב .טָאג ןטנַאקַאּבמּוא ןַא ּוצ :טפירשפיוא רעקיזָאד רעד

 סָאװ ,טָאג* .ןָא ךייא ךיא גָאז עקיזָאד סָאד ,טייהרעקידנסיװמּוא טניד
 למיה ןּופ רַאה זיא סָאװ ,רע ,ןענירעד גנידצלַא ןּוא טלעוו יד טכַאמעג טָאה

 רע = ;ןשטנעמ ךרוד טכַאמעג ,ןעלּפמעט ןייק ןיא ןעניואוו טינ טּוט ,דרע ןּוא
 קיטיינ סעּפע טלָאװ רע ךיילג ,טנעה-ןשטנעמ ךרוד טנידַאּב טינ ךיוא טרעוו

 .גנידצלַא ןּוא ,םעטָא ןּוא ,ןּבעל ןעמעלַא טיג ןײלַא רע תרמחַמ ,טַאהעג
 ןעניואוו ּוצ המוא עכעלשטנעמ עדעי טּולּב ןייא ןּופ טכַאמעג טָאה רע ןּוא **
 ערעייז טצעועגטסעפ טָאה רע תעּב ,דרע רעד ןּופ םיִנָּפ ןצנַאג םעד ףיוא

 ןלָאז ייז ידּכ" ,טרָאנױאוװַאּב רעייז ןּופ ןצינערג יד ןּוא ,ןטייצ עטמיטשַאּב
 טייוװ טינ זיא רע םַגַה ,ןעניפעג ןּוא ןליפ םיא יז ןלעװ רשפֶא ,טָאג ןכּוז
 ןגעװַאּב ןּוא ,רימ ןּבעל םיא ןיא םירָאװ* .זדנּוא ןּופ םענייא ןדעי ןּופ
 ענעגײא ערעיײא ןּופ עכעלטע וליפַא יװ ;םויק רעזדנוא ןּבָאה ןּוא ,ךיז

 :טגָאזעג ןּבָאה רעטכיד
 .םַאטשּפָא ןייז ךיוא ןענעז רימ םירָאװ

 ,ןעניימ טינ רימ ןפרַאד ,טָאג ןּופ םַאטשּפָא רעד ןענעז רימ לייוו ,ןֵכּב
 סָאװ ,ןייטש רעדָא ,רעּבליז רעדָא ,ידלָאג וצ ןכילגעג זיא טײהטָאנ יד ןַא
 רעּבירעד* .ןשטנעמ ןּופ הדנָׂשַה ןוא קרעװ םעד ךרּוד טצירקעגסיוא ויא
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 רע טּוט רעטציא רעּבָא ,טייקידנסיװמּוא ןּופ ןטייצ יד ןעזרַאפ טָאג טָאה

 טָאה רע לייוו*! ;ןָאט הבּוׁשּת םּוטעמּוא ןלָאז יז זַא ,ןשטנעמ עלַא ןלעּפַאּב
 טײקיטרַאפטכער ןיא טלעוו יד ןטּפשִמ טעװ רע ןכלעוו ןיא ,גָאט ַא טמיטשַאּב

 ןעוועג ַחיִטבַמ טָאה רע ןּוא ,טמיטשַאּב טָאה רע ןעמעוו ,ןשטנעמ םעד ךרּוד

 .ןעװעג םיִתָמ הִיַחמ םיא טָאה רע סָאװ םעד טימ ,ןשטנעמ עלַא
 קוֹוח לייט ןּבָאה ,םביִתָמַה-תִיַחּת ןופ טרעהעג ןּבָאה יז ןעו ןּוא

 רעדיװ םעד עַגֹונּב ךיד ןלעװ רימ :טגָאזעג ןּבָאה ערעדנַא רעּבָא ;טכַאמעג
 רעּבָא* .ייז ןשיװצ ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא סּולוָאּפ זיא יװַא* .ןרעה לָאמַא
 ןשיווצ ;טּבױלגעג ןּבָאה ןּוא ,םיא ןָא טפעהַאּב ךיז ןּבָאה ןשטנעמ עכעלטע
 ןעמָאנ ןטימ יורפ ַא ןּוא ,טיגַאּפָאערַא רעד סּויזינָאיד ןעװעג ךיוא זיא יז

 .ייז טימ ערעדנַא ןּוא ,סירַאמַאד
 ןייק ןעמוקעג זיא ןּוא ,ןעטַא ןּופ טרעקענּפָא רע טָאה םעדכָאנ ןּוא הי

 ,סליִקַע ןעמָאנ ןטימ ןדִיי ַא םענייא ןענופעג טָאה רע ןּוא" .טנירָאק

 ןופ ןעמוקעג גנַאל טינ ןיא סָאװ ןּוא ,סּוטנָאּפ ןּופ טמַאטשעג טָאה סָאװ
 ןדִיי עלַא ןלױפַאּב טָאה סּוידוָאלק תמחַמ ,עליקסירּפ ּבייוו ןייז טימ עילַאטיא

 ןעוועג זיא רע תמחַמ ןּוא* ,ייז ּוצ ןעמּוקעג זיא רע ןּוא .םיור ןזָאלרַאפ ּוצ
 טעּברַאעג ןּבָאה יז ןּוא ,ייז טימ ןּבילּבעג רע זיא ,הכאָלמ רעּבלעז רעד ןּופ
 ןוא* .רעכַאמנטלעצעג ןעוועג ייז ןענעז הכאלמ רעייז ייּב םירָאװ ,ןעמַאזוצ

 טָאה ןּוא ,זרּבַש ןדעי תֶסֶנֹּכַה-תיֵּב םעד ןיא ןעװעג ַחָּכוותִמ ךיז טָאה רע

 .ןכירג ןּוא ןדִיי טגַײצעגרעּביא
 ,עינָאדעקַאמ ןּופ ןעמּוקעגּפָארַא ןענעז סואעטָאמיט ןּוא ַאליס ןעוו רעּבָא*

 טגָאזעג תֹודָע טָאה ןּוא ,טרָאװ םעד רַאפ טימעג קרַאטש סּולוָאּפ ךיז טָאה

 ןגעקטנַא ךיז ןּבָאה ייז ןַא ןּוא" .ֵַחיִׁשָמ רעד זיא עּוׁשָי וַא ,ןדִיי יד רַאפ
 ּוצ טָאה ןּוא ,שוּבלַמ ןייז טלסערטעגּפָא רע טָאה ,טרעטסעלעג ןּוא טלעטשעג
 ןיּב ךיא !ּפעק ענעגיא ערעיא ףױא ןייז לָאז טּולּב רעיא :טגָאזעג ייז
 טרעקענּפָא טָאה רע ןּוא" .םייֹוג יד ּוצ ןייג ךיא לעװ ןָא טציא ןּופ ;ןייר
 ןשטנעמ ַא םענייא ןּופ זױה םעד ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא זיא ןּוא ,ןטרָאד ןּופ
 ויא וױה סעמעװ ןּוא ,טָאג טנידעג טָאה סָאװ ,סּוטסּי סויציט ןעמָאנ ןטימ
 םעד ןּופ יאּבַג רעד ,סּוּפסירק ןוא* .תָסֶנּכַה תיֵּב םּוצ טנעָאנ ןענַאטשעג
 ךַס ַא ןּוא ;רַאה םעד ןיא טּבױלגעג ןּבָאה ,זיוה ןצנַאג ןייז טימ ,תָסֶנּכַה-תיַּב
 ןוא ,טּבױלגעג ןּבָאה ,ןסּולוָאּפ טרעהעג ןּבָאה יז תעּב ,רעטנירָאק יד ןּופ
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 ַא ךרוד ןסּולוָאּפ ּוצ טגָאזעג טָאה רַאה רעד ןּוא' .ןרָאװעג טלבֹוטעג ןענעז

 םירָאװ'? ;טינ גייווש ןּוא ,דער טרעיינ ,ארֹומ ןייק טינ ּבָאה :טכַאנייּב גנואעז
 ;ןָאט ּוצ סטכעלש ריד ןרירנָא טינ ךיד טעװ רענייק ןּוא ,ריד טימ ןיּב ךיא
 יא רע ןּוא: .טָאטש רעקױָאד רעד ןיא קלָאפ ְךַס ַא ּבָאה ךיא םירָאװ
 סָאד ייז ןשיווצ טנרעלעג טָאה ןּוא ,םיִשָדַה סקעז טימ רָאי ַא ןסעזעג ןטרָאד
 .טָאג ןּופ טרָאװ

 ןדִיי יד ןענעז ,ַאיַאכַא ןופ לּוסנָאקָארּפ ןעוועג זיא ןָאילַאג תעּב ןּוא י*
 רַאפ טכַארּבעג םיא ןּבָאה ןּוא ןסּולָאּפ ןגעק םענייאניא ןענַאטשעגפיױא
 ןדעררעּביא טוט ןַאמ רעקיזָאד רעד :טגָאועג ןּוא * ,טּפשִמַה-אַסְּכ םעד
 טָאה סּולוָאּפ תעּב ןוא* .הדרֹוּת רעד ךּפיַהל טָאג ןעניד ּוצ ןשטנעמ
 טלָאװ סָאד ּביוא :ןדִיי ייד ּוצ טגָאזעג ןָאילַאג טָאה ,ליומ ןייז ןענעפע טלָאװעג
 ןעוועג טלָאװ ,תועשר רעכעלדנעש ןופ רעדָא ,טכערמוא ןופ ןינע ןַא ןעוועג
 ןענעז סָאד יװ יװַא רעּבָא?* ,ןדִיי ריא ָא ,ךייא טימ ןטלַאה לָאז ךיא ,טכער
 רענעגייא רעייא סָאד ויא ,תַד רעיא ןיא ןעמענ ןּוא רעטרעו רעּביא תֹולאֵש
 טָאה רע ןּוא* ,ןכַאז עקיזָאד יד רעּביא טפֹוש ןייק ןייז טינ ליוו ךיא ;קסֶע
 טּפַאכעג עלַא ןּבָאה יז ןּוא" .טּפשִמַהת-סְּכ םעד ןּופ ןּבירטרַאפ ייז
 םעד רַאפ ןגָאלשעג םיא ןּבָאה ןּוא ,תָטְנֹּכַה-תיֵּב ןּופ יאּבַג םעד ,ןסענעטסָאס
 .טרַאעג סָאװ קינײװ סָאד טָאה ןענָאילַאג ןּוא .טּפשִּמַה-אַסְּכ

 ךָאנרעד ןּוא ,געט ְךַס ַא ןּבילּברַאפ ןטרָאד ךָאנ יא סּולוָאּפ ןוא !*
 ןטרָאד ןּופ ןרָאפעגקעװַא זיא ןּוא ,רעדירּב יד טימ טנגעזעג ךיז רע טָאה
 יװ םעדכָאנ ,סֵליִקַע ןּוא עליקסירּפ םיא טימ ןּוא ,עיריס ןייק ףיש ַא טימ
 ןעמּונעג טָאה רע םירָאװ ;עַײרקנעק ןיא ּפָאק ןייז טלָאגעגּפָא ךיז טָאה רע
 יז טָאה רע ןּוא ,סוזעפע ןייק ןעמּוקעג ןענעז יז ןּוא? .רדָנ ַא ךיז ףיוא
 -תיֵּב םעד ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא זיא ןײלַא רע רעּבָא ;טוָאלעגרעּביא ןטרָאד
 רע ,ןטעּבעג םיא ןּבָאה ייז ןּוא" .ןדִיי יד טימ טדערעג טָאה ןּוא ,תָסֶנֹּכַה
 ;טקיליװעגנַײא טינ טָאה רע רָאנ ,טייצ ערעגנעל ַא ןּביײלּב ייז ייּב לָאז

 ךימ לעװ ךיא :טגָאזעג רע טָאה ,טנגעזעג יז טימ ךיז טָאה רע תעּב ןּוא
 ַא טימ ןרָאפעגּפָא ויא רע ןּוא ,םֵּׂשַה הָצֹרְי םִא ,ןרעקמּוא ךייא ּוצ רעדיו
 .סוועפע ןּופ ףיש

 ןוא ןעגנַאגעגפױרַא רע ויא ,הירֵסיֵק ןייק ןעמוקעג זיא רע זַא ןּוא *
 ןיק טרעדינעגּפָארַא רע טָאה ךָאנרעד ןּוא ,הדליהק יד טסירגַאּב טָאה
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 ,טייצ לקיטש ַא טכַארּברַאפ ןטרָאד טָאה רע יװ םעדכָאנ ןּוא** .עיכָאיטנַא

 טנגעג רעד ךרּוד רדִס ַא ןיא ןעגנַאגעגכרּוד זיא ןּוא ,טרעקעגּפָא רע טָאה

 ,םידימלַּת עלַא ןקרַאטש ןָאטעג טָאה ןּוא ,עיגירפ ןּוא ,עיטַאלַאג ןּופ
 ןופ טמַאטשעג טָאה סָאװ ,סָאלָאּפַא ןעמָאנ ןטימ דיי ַא רענייא ןּוא

 רעטנרעלעג ַא ןעװעג ויא רע .סוועפע ןייק ןעמוקעג ויא ,עירדנַאסקעלַא

 ןעוועג זיא רעקיזָאד רעד = .ׁשֶדֹוקַהיֵבתִּכ יד ןיא טנוװַאהַאּב טּוג ןּוא ,שטנעמ
 קירעייפ ןעוועג זיא רע תמחַמ ןּוא ,רַאה םעד ןּופ געו םעד ןיא טנרעלעג

 רע םַגַה ,ןַעּוׁשִי עֵגֹונּב ךעלטקניּפ טנרעלעג ןּוא טדערעג רע טָאה ,טסייג ןיא

 ןדער ּוצ ןּבױהעגנָא טָאה רע ןּוא?* .ןנָחֹי ןּופ הֹליֵבט יד טנעקעג רָאנ טָאה
 םיא ןּבָאה סֵליִקַע ןּוא עליקסירּפ זַא ןּוא .תֶרָסֶנֹּכַה- תיִּב םעד ןיא קיטּומ
 טרעלקרעד םיא רַאפ ןּבָאה ןּוא ,ךיז ּוצ ןעמונעג םיא ייז ןּבָאה ,טרעהעג

 ןיג טלָאװעג טָאה רע ןעװ ןּוא* .טָאג ןּופ געו םעד רעכעלטקניּפ ךָאנ

 יד ןּבירשעג ןּבָאה ןּוא ,טקיטומרעד רעדירּב יד םיא ןּבָאה ,ַאיַאכַא ןייק
 רע טָאה ,ןעמּוקעגנָא זיא רע ןַא ןּוא .ןייז ּוצ םינָּפ-לּבקמ םיא ,םידימלַּת

 רע םירָאװ-* ,דָסָח םעד ךרוד טּבױלגעג ןּבָאה סָאװ ,יד ןפלָאהעג ְךַס ַא

 ןויװַאּב טָאה רע תעּב ,ךעלטנפע סָאד ןּוא ,ןדִיי יד ןעמּוקעגַײּב קרַאטש טָאה
 .ַחיִׁשָמ רעד זיא ַעּוׁשִי זַא ,ׁשֶדֹוקַהייֵבתִּכ יד ךרּוד
 יא ,טנירָאק ןיא ןעװעג זיא סָאלָאּפַא ?רֶעֹּב ,ןעװעג זיא סע ןּוא יי

 ןעמוקעג זיא ןּוא ,דנַאל ןטשרעּבױא םעד ךרּוד ןעגנַאגעגכרוד סּולוָאּפ
 יז ּוצ טָאה רע ןּוא* .םידימלַּת עכעלטע ןענופעג טָאה ןּוא ,סוועפע ןייק
 ןרָאװעג טנעז ריא ןעוו ,ׁשֶדֹוקַה-חּור םעד ןעװעג לּבקמ ריא טָאה :טגָאזעג
 יצ ,טרעהעג טינ ּוליפַא ןּבָאה רימ :טגָאזעג םיא ּוצ יז ןּבָאה ?םיניִמאַמ

 טנעז ןעד סָאװ ףיוא :טגָאזעג טָאה רע ןּוא* .ׁשֶדֹוקֲה-ַחּור ַא ןַארַאפ ויא עס
 סּולוָאּפ ןּוא * .הֹליִבט סננָחֹי ףיוא :טגָאזעג ייז ןּבָאה ?ןרָאװעג טלבֹוטעג ריא
 ןוא ,הבּושּת ןּופ הֹליִבט רעד טימ ןעװעג לבֹוט טָאה ןֶנָחֹוי :טגָאועג טָאה
 ןעמוק ףרַאד סָאװ ,םיא ןיא ןּביױלג ןלָאז ייז זַא ,קלָאפ םּוצ טגָאזעג טָאה
 ןּבָאה ,טרעהעג סָאד ןּבָאה ייז ןַא ןּוא* .ןַעּוׁשִי ןיא ,טסייה סָאד ,םיא ךָאנ
 תעּב ןּוא" .ַעּושִי רַאה םעד ןּופ ןעמָאנ םעד ןיא ןעלבֹוט טוָאלעג ךיז יז
 רעד ןעמּוקעג ייז ףיוא ויא ,טנעה ענייז יז ףיוא טגײלעגפורַא טָאה סּולוָאּפ
 תואיִבֹנ ןֹנָאה ןּוא ,תונֹושל ערעדנַא טימ טדערעג ןּבָאה יז ןּוא ;שֶדֹוקַה-ַחּור
 ,ןשטנעמ ףלעווצ ןּופ ךֶרֶע ןַא ןעוועג ןענעז ייז ןּוא" .טגָאזעג
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 קיטומ טָאה ןוא ;רֶסְנּכַה תיֵּב םעד ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא זיא רע ןוא*

 ןוא ןעװעג ַחָּכַותִמ ךיז טָאה ןּוא ,םיׁשָדֲח יירד ןּופ ךֶׁשֵמ ןיא טדערעג
 ןעוועג ןענעז עכעלטע ןעוו רעּבָא" .טָאג ןּופ תוכלַמ םעד עֶגֹונּב טגייצרעּביא

 םעד רַאפ סטכעלש ןדער ןָאטעג ןּוא ,טּביױלגעג טינ ןּבָאה ןּוא טעװעטרַאהרַאפ
 יד טדײשעגּפָא ןּוא ,ייז ןופ טרעקענּפָא רע טָאה ,געװ םעד ןגעוונופ קלָאפ
 ןּופ שרדָמ-תיֵּב םעד ןיא ןעװעג ַחַּכוותִמ גָאט ןדעי ךיז טָאה ןּוא ,םידימלַּת

 ,ץלַא ןַא ,ױזַא ,רָאי ייווצ ןּופ ךֶׁשֶמ ַא ןגיוצעג ךיז טָאה סָאד ןּוא !? .סּונַאריט

 ,רַאה םעד ןּופ טרָאװ סָאד טרעהעג ןּבָאה ,עיזַא ןיא טניואוועג ןּבָאה סָאװ
 .ןכירג ייס ןּוא ןדִיי ייס

 טנעה יד ךרוד רעדנּואװ עכעלנַײװעגרעסױא ןָאטעג טָאה טָאג ןוא !ז
 ,ךעלכיט ןגָארטעגקעװַא ּבַײל ןייז ןּופ טָאה ןעמ זַא ,יװַא = ,ןסּולוָאּפ ןּופ
 ןָאטעגּפָא ךיז ןּבָאה ןתַאלֹוח יד ןּוא ,עכַאװש יד רַאפ רעכיטרַאפ רעדָא
 ןּופ עכעלטע ןּוא!* .ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז רעטסייג עוייּב יד ןּוא ,ייז ןּופ

 ןפּורּוצנָא ךיז ףיוא ןעמונעג ןּבָאה ,סרעכערּפשּפָא עשידִיי עקידנרעדנַאװ יד
 עוייּב יד טַאהעג ןּבָאה סָאװ ,יד רעּביא ַעּוׁשִי רַאה םעד ןּופ ןעמָאנ םעד
 סּולוָאּפ ןעמעוו ,ןַעּוׁשִי ייּב ךייא רעוװשַאּב ךיא :טגָאזעג ןּבָאה ןּוא ,רעטסייג

 ןּופ דיי ַא ,הָוקס םענייא ןּופ ןיז ןּביז ןעוועג ןענעז סע ןּוא * .רֹׂשַבמ זיא

 טָאה טסייג רעוייּב רעד ןּוא!* .ןָאטעג סָאד ןּבָאה סָאװ ,םילֹודג-םיִנַהֹּכ יד

 ,ךיא ןעק ןסּולוָאּפ ןּוא ,ךיא ןעק ןַעּוׁשְי :טגָאועג יז ּוצ ןּוא ,טרעפטנעעג
 רעד ןעװעג זיא סע ןעמעוו ןיא ,שטנעמ רעד ןּוא** ?ריא טנעז רעּבָא רעוו
 ,ןעוװעג רבֹוג עלַא יז טָאה ןּוא ,ןעגנּורּפשעגפױרַא ייז ףיוא זיא ,טסייג רעוייּב
 ןּוא * .ןגָאלשעצ ןּוא טעקַאנ זיוה םענעי ןּופ ןפָאלעגסױרַא ןענעז ייז זַא ,יוװַא

 טניואוועג ןּבָאה סָאװ ,ןכירג ןּוא ןדִיי עלַא ּוצ ןרָאװעג טנַאקַאּב זיא סָאד
 ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא ,ןלַאפעג עלַא יז ףיוא זיא דחַּפ ַא ןּוא ;סּוזעפע ןיא
 ןּבָאה סָאװ ,יד ןּופ ְךֵס ַא ןּוא* .טסױרגעג ןרָאװעג זיא ַעּוׁשִי רַאה םעד
 טנַאקַאּב ןּבָאה ןּוא ,ןעוועג הדוַותִמ ךיז ןּבָאה ןּוא ןעמוקעג ןענעז ,טּבױלגעג
 טימ ןּבעגענּפָא ךיז ןּבָאה סָאװ ,ְךֵס ַא ןּוא* .םיִׁׂשעַמ ערעייז טכַאמעג
 רַאפ טנערּברַאפ יז ןּבָאה ןּוא ,רעכיּב ערעייז טכַארּבעגפױנּוצ ןּבָאה ,ףושיִּכ
 ןוא ,ןופרעד טרעװ םעד טנכערַאּב ןּבָאה ייז ןּוא ;ןגױא יד ןיא ןעמעלַא
 טָא* .קיטשרעּבליז טנוױט קיצפופ ןפָארטַאּב טָאה סע וַא ,ןענופעג ןּבָאה
 .ןענַאטשַאּב יא ןּוא ןסקַאװעג קיטכעמ טָאג ןּופ טרָאװ סָאד זיא יװַא
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 טָאה ,ןרָאװעג טקידנערַאפ ןענעז ןכַאז עקיזָאד יד יװ םעדכָאנ ןּוא !!

 ןוא עינָאדעקַאמ ךרּוד ןייגוצכרוד ,טסייג ןייז ןיא ןעמונעגריפ ךיז סּולואּפ
 ךיא יװ םעדכָאנ :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,םִיַלָשּורי ןייק ןייג ּוצ ןּוא ,ַאיַאכַא
 ןיק טקישעג טָאה רע ןּוא* .םיר ןעו ךיוא ךיא וּומ ,ןייז ןטרָאד לעװ

 ןוא סואעטָאמיט ,ןפלָאהעג םיא ןּבָאה סָאװ ,יד ןּופ ייווצ עינָאדעקַאמ

 .עױַא ןיא טייצ ַא ןּבילּברַאפ ךָאנ זיא ןיילַא רע ןּוא ,סּוטסַארע
 עֶגֹונּב המּוהמ לקיטש ַא ןּביוהעגפיוא ךיז טָאה טייצ רענעי םּורַא ןּוא

 ,רימשרעּבליו ַא ,סוירטעמעד ןעמָאנ ןטימ ןַאמ ַא רענייא םירָאװ?! .ְךֶרֶד םעד

 טכַארּבעגנַײרַא טָאה ,סימעטרַא ןּופ ןעלּפמעט ענרעּבליז טכַאמעג טָאה סָאװ

 יד טימ ןעמונעגפיונוצ רע טָאה ייז* .תוכאָלמיילעַּב יד רַאפ תוסָנֹכַה עטּוג

 ,טסייװ ריא ,ןשטנעמ :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ךַאפ ןּבלעז םעד ןּופ רעטעּברַא
 ריא ןּוא" .?דסָנרַּפ רעודּוא ּפֶא טגנעה הכאָלמ רעקיזָאד רעד ןּופ זַא
 רעּביא טעַמּכ טרעיינ ,ןײלַא סװעפע ןיא רָאנ טינ זַא ,טרעה ןּוא טעו
 ַא טרעקעגּפָא ןוא טדערעגרעּביא סּולוָאּפ רעקיזָאד רעד טָאה עיזַא ץנַאג

 ןרעװ סָאװ ,רעטעג ןייק טינ ןענעז סָאד וַא ,טגָאז רע לייוו ,ןשטנעמ ךַס
 עקיָאד יד זַא ,הֹנָּכַס ַא ןַארַאפ ויא רָאנ טינ ןּוא* .טנעה יד טימ טכַאמעג
 לּפמעט רעד ךיוא זַא טרעיינ ,םָש ןטכעלש ַא ןגירק לָאז ערעודנוא הכאָלמ

 וליפַא לָאז יז וַא ןּוא ,ןרעװ לטָּב לָאז סימעטרַא ןיטעג רעסיורג רעד ןּופ
 יד ןּוא עױַא ץנַאג סָאװ ,יז ,טייקכעלרעה ריא ןּופ ןרעװו טצעועגּפָארַא
 .ןעניד ריא ןעּוט טלעוו

 ,ןרָאצ טימ לּופ ןרָאװעג ייז ןענעז ,טרעהעג סָאד ןּבָאה ייז זַא ןּוא**
 יד ןּוא" !רעזעפע יד ןּופ סימעטרַא זיא סיורג :ןגירשעגסיוא ןּבָאה ןּוא
 ןיא טמערוטשעגנַײרַא ןּבָאה ייז ןּוא ;למוטעג טימ לּופ ןרָאװעג זיא טָאטש

 ,רעינָאדעקַאמ ,ןסּוכרַאטסירַא ןּוא ןסייַאג טּפעלשעגטימ ןּבָאה ןּוא ,רעטַאעט
 סּולוָאּפ תעּב ןוא" .העיִסְנ רעד ןיא םיִרֵבַח סעסּולוָאּפ ןעוועג ןענעז סָאװ
 םבידימלַּת יד ןּבָאה ,קלָאפ םעד ןשיװצ ןײגוצנַײרַא טַאהעג הֹעָדֹּב טָאה
 סָאװ ,עױַא ןּופ עטסטלע יד ןּופ עכעלטע ךיוא ןּוא* .ןוָאלעג טינ םיא
 טינ ,ןטעּבעג םיא ןּוא ,טקישעג םיא ּוצ ןּבָאה ,טניירפ ענייז ןעוועג ןענעז
 ןגירשעג ןּבָאה לייט ןּוא* .ןײרַא רעטַאעט ןיא ןעמּוק ּוצ ךיז ןגעוורעד ּוצ
 ןענעז עטלמַאורַאפ יד םירָאװ ;שרעדנַא סעּפע ערעדנַא ןּוא ,ךַאז ןייא
 ,טסּואװעג טינ טָאה לײט רעטסערג רעד ןּוא ,הדמּוהמ ַא ןיא ןעוועג
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 טכַארּבעגסױרַא ןּבָאה ייז ןּוא* .ןעמוקעגנעמַאװצ ךיז ןענעז ייז סָאװ ּבילּוצ

 .סיורָאפ טלעטשעגסױרַא ןּבָאה ןדִיי יד ןעמעװ ,ןֹומַה םעד ןּופ ןרדנַסקִלַא
 ןטלַאה ּוצ טרענַאּב טָאה ןּוא ,טנַאה רעד טימ ןטעּבעג טָאה רדֹנַסקְלַא ןּוא

 רע זַא ,טקרעמַאּב ןּבָאה ייז ןעוו רעּבָא*! .קלָאפ םעד רַאפ גנוקידייטרַאפ ַא
 טימ יװ ןגירשעג הדדעָש ייוצ ןּופ ךֶׁשֶמ ןיא עלַא יז ןּבָאה ,דיי ַא ויא

 -טָאטש רעד וַא ןּוא* !רעזעפע יד ןּופ סימעטרַא זיא סיורג ;-?וק ןייא
 ןּופ ןשטנעמ :טגָאועג רע טָאה ,קלָאט סָאד טליטשעגנַײא טָאה רעּבַײרש

 יד ויא רעועפע יד ןּופ טָאטש יד זַא ,טינ סייוו שטנעמ רעכלעוו ,סוזעפע
 סָאװ ,דליּבּפָא םעד ןּופ ןּוא ,סימעטרַא רעסיורג רעד ןּופ ןירעטיה-לּפמעט

 טינ ןענָאק ןכַאז עקיָאד יד יװ תֹויָה ןּוא* ?למיה ןּופ ןלַאפענּפָארַא זיא
 ןָאט טינרָאג ןּוא ,ליטש ןייז ּוצ טפרַאדַאּב ריא טלָאװ ,ןרעװ טנקײלעגּפָא

 ,ןשטנעמ עקיזָאד יד טכַארּבעגרעהַא טָאה ריא םירָאװ7 .טלייאעגרעּביא

 רערעטסעל ןייק טינ ךיוא ,ןעלּפמעט ןייק ןּופ סרעּביױר ןייק טינ ןענעז סָאװ

 סָאװ ,רעלטסניק יד ןּוא סוירטעמעד בוא ,רעּבירעד* .ןיטעג רעודנּוא ןּופ
 עס ןּוא ,ןפָא ןטכירעג יד ןענעז ,ןצימע ןגעק הנעַט ַא ןּבָאה ,םיא טימ ןענעז

 ןּוא* .ןרעדנַא םעד רענייא ןגָאלקרַאפ יז ןזָאל ,ןלּוטנָאקָארּפ ןַארַאפ ןענעז

 רעד ןיא ןרעװו טכַײלגעגסױא סָאד טעװ ,םיִנָינֶע ערעדנַא סעּפע ריא טָאה
 ּוצ טגָאלקרַאפ הֵנָּכַס ןיא ןענעו רימ םירָאװ .גנולמַאזרַאפ רעכעלצעועג

 רַאפ הֹּביִס ןייק ָאטינ ויא סע לייוו ,המוהמ רעקיטנַײה רעד רַאפ ןרעוו

 רעקיוָאד רעד רַאפ טפַאשנכער ןייק ןבעגּפָא ןענעק טינ ןלעװ רימ ןּוא ;ריא
 גנולמַאזרַאפ יד רע טָאה ,טדערעג ױזַא טָאה רע יװ םעדכָאנ ןּוא * .המוהמ

 ,טוָאלעגרעדנַאנּופ
 טקישעג סּולוָאּפ טָאה ,טליטשעגנַײא ךיז טָאה המוהמ יד יװ םעדכָאנ ןּוא י

 יז טימ ךיז ןּוא ןעװעג ריִהְוַמ ייז טָאה רע זַא ןּוא ,םידימלַּת יד ךָאנ

 רע תעּב ןוא* .עינָאדעקַאמ ןייק ןייג ּוצ טרעקעגּפָא רע טָאה ,טנגעזעג
 ךַס ַא טימ טסיירטעג ייז טָאה ןּוא ,ןטנגעג ענעי ךרוד ןעגנַאגעגכרּוד זיא
 ןטרָאד טָאה רע יװ םעדכָאנ ןּוא* .דנַאלנכירג ןייק ןעמוקעג רֶע זיא ,דייר
 טכַאמעג םיא ןגעק ויא גנורעוװשרַאפ ַא ןּוא ,םבישָדַח יירד טכַארּברַאפ
 ףיש ַא טימ ןרָאפּוצּפָא טיירג ןעוועג זיא רע תעּב ,ןדִיי יד דַצמ ןרָאװעג
 ןוא* .עינָאדעקַאמ ךרוד ןרעקוצמּוא ךיז ןסָאלשַאּב רע טָאה ,עיריס ןייק
 ןּוא ;ןסּוריּפ ןּופ ןּוו רעד ,עַײרָאּב ןּופ סּורטַאּפָאס טײלנַאּב םיא ןּבָאה סע
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 ,עּברעד ןופ סּויַאג ןּוא ;סּודנוקעס ןּוא סוכרַאטסירַא ,רעקינָאלַאסעט יד ןּופ

 עקיָאד יד ןּוא" .סומיפָארט ןּוא סוקיכיט ,עיזַא ןּופ ןּוא ;סואעטָאמיט ןּוא
 ןוא" .סַאָארט ןיא זדנוא ףיא טרַאװעג ןּבָאה ןּוא ,סיורָאפ ןעגנַאגעג ןענעז
 ןענעז םּורַא געט ףניפ ןיא ןּוא ,יײּפיליפ ןּופ ןרָאפעגּפָא רימ ןענעז חסַּפ ךָאנ
 - .געט ןּביז ןּבילּברַאפ ןענעז רימ ּואו ,סַאָארט ןייק יז ּוצ ןעמוקעג רימ

 ךיז ןענעז רימ תעּב ,ךָאװ רעד ןּופ גָאט ןטשרע םעד ףיוא ןּוא'
 רֶע לייוו ,ייז טימ טדערעג סּולוָאּפ טָאה ,טיורּב ןכערּב ּוצ ןעמוקעגפיונוצ

 ןייז ןגיוצרַאפ טָאה רע ןּוא ;ןײגּוצקעװַא ןגרָאמ ףיױא טַאהעג הֹעְדֹּב טָאה

 םעד ןיא טכיל ךֵס ַא ןעװעג ןענעז סע ןּוא* .טכַאנ רעּבלַאה ויּב השָרד
 רענייא ןּוא" .םענייאניא טלמַאזרַאפ ןעוועג ןעגעז רימ ּואוו ,רדָח ןטשרעּביֹוא

 א ןוא ,רעטצנעפ םעד ןיא ןסעועג ויא סּוכיטּי ןעמָאנ ןטימ רוחָּב ַא

 ,טדערעג גנַאל ךָאנ טָאה סּולוָאּפ תעּב ןּוא ;ףָאלש ןפיט ַא ןיא ןלַאפעגנַײרַא
 ןטירד םעד ןּופ ןלַאפעגּפָארַא ןיא רע ןוא ,ןעמוקעגַײּב ףָאלש םיא יא

 -פָארַא ןיא סּולוָאּפ ןּוא!" .ןטױט ַא ןּביוהענפיוא םיא טָאה ןעמ ןּוא ,ןרָאג
 ,ןעמּונעגמּורַא םיא טָאה ןּוא ,םיא רעּביא ןגיוּברַאפ ךיז טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעג
 א! .םיא ןיא ןיא ?דרמָשנ ןייז םירָאװ ,טינ ךייא טקערש :טגָאזעג ןּוא
 ,ןסענעג ןּוא ,טיורּב ןכָארּבעג טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגפױרַא זיא רע יװ םעדכָאנ

 ןוא ,גָאט ןרָאװעג זיא סע זיּב ,טייצ עגנַאל ַא טדערעג ייז טימ רע טָאה
 לגי סָאד טריפעגּפָא ןּבָאה יז ןּוא * .ןעגנַאנעגקעװַא רע זיא ךָאנרעד
 .טסיירטעג קרַאטש ךיז ןּבָאה ןּוא ,ןקידעּבעל ַא

 ןרָאפעגּפָא ןענעז ןּוא ,ףיש רעד ּוצ סיורָאפ ןעגנַאגעג ןענעז רימ ןוא
 םירָאװ ;ןסּולוָאּפ ןעמענוצנַײרַא טרָאד טַאהעג העָדּב ןּבָאה ןּוא ,סָאסַא ןייק

 רע וַא ןּוא!* .סיפּוצ ןייג טלָאװעג טָאה רע לייוו ,ןסָאלשַאּב רע טָאה יױװַא
 ןענעז ןּוא ,ןעמּונעגנַײרַא םיא רימ ןּבָאה ,סָאסַא ןיא טנגעגַאּב ודנּוא טָאה
 ןענעז ןּוא ,ןרָאפענּפָא רימ ןענעז ןטרָאד ןּופ ןּוא* .ענעלוטימ ןייק ןעמוקעג
 גָאט ןרעדנַא םעד ןּוא ;סָאיק רעּביאנגעק ןעמוקעג גָאט ןרעדנַא םעד ףיוא
 ןעמוקעג רימ ןענעז רעטעּפש גָאט ַא ןּוא ;סָאמַאס ןיא טדנַאלעג רימ ןּבָאה
 ידּכ ,סוזעפע ןרָאפּוצַײּברַאפ ןסָאלשַאּב טָאה סּולוָאּפ םירָאװ * .סּוטעלימ ןייק

 ךיז טָאה רע תמחַמ ;עיזַא ןיא טייצ ןייק ןעגנערּברַאפ ןפרַאד טינ לָאז רע
 .תועובש ףיוא םִיַלָׁשּורי ןיא ןייז וצ ,ךעלגעמ טייװ יװ ףיוא ,טלייאעג

 טוָאלעג טָאה ןּוא ,סוועפע ןייק טקישעג רע טָאה סוטעלימ ןּופ ןּוא *'
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 ,ןעמוקעג םיא ּוצ ןענעז יז זַא ןּוא-* .הליהק רעד ןופ םינקז יד ךיז ּוצ ןפּור
 :טגָאועג יז ּוצ רע טָאה

 טלעטשעג ּבָאה ךיא סָאװ ,ןָא גָאט ןטשרע םעד ןּופ ,טסייוװ ןיײלַא ריא

 ,טיצ עצנַאג יד טכַארּברַאפ ךייא טימ ּבָאה ךיא ױזַאיװ ,עיזַא ןיא סּופ ַא
 טימ ןּוא ,?רוויִנַע רעצנַאג םעד טימ רַאה םעד טנידעג ּבָאה ךיא תעּב"
 ןעגנורעוושרַאפ יד ךרוד ןלַאפַאּב ךימ ןענעז סָאװ ,תונֹויסְנ טימ ןּוא ,ןרערט

 ,סעּפע ךייא ןגָאנָא ןּופ ןטלַאהעגּפָא טינ ךימ ּבָאה ךיא יו" ;ןדִיי יד ןּופ
 ןּוא?! ,זיוה ּוצ זיוה ןּופ ןּוא ,ךעלטנפע טנרעלעג ךייא ןּוא ,ךעלצינ זיא סָאװ
 ,טָאג ּוצ הבּושּת ןגעוונופ ,ןכירג רַאפ ייס ,ןדִיי רַאפ ייס ןעוועג דיִעֵמ ּבָאה
 ײֵב ךיא ,טעז ,טציא ןּוא .ַחיִׁשָמַה ַעּושִי רַאה רעזדנוא ּוצ הֵנּומָא ןּוא

 טעװ ךימ סָאװ ,טינ סייוו ךיא ןּוא ,םִיַלָׁשּורי ןייק טסייג םעד ןיא ןדנוּבעג
 ןיא ןגָאזתֹודָע רימ טּוט ׁשֶדֹוקַה-ַחּור רעד סָאװ ,ץּוחַא** ;ןפערט ןטרָאד

 טלַאה ךיא רעּבָא'* .רימ ףיוא ןטרַאװ תורָצ ןּוא ןטייק זַא ,טָאטש רעדעי
 ןענעק לָאז ךיא ןַא ,סָאד יװ ,ןילַא רימ רַאפ רעייט יװַא ןּבעל ןיימ טינ

 םעד ןּופ ןעועג לּבקמ ּבָאה ךיא סָאװ ,אדבּוע יד ןּוא ,גנַאג ןיימ ןקידנערַאפ

 .טָאג ןופ דֶסֶח םעד ןגעוונופ הרוׂשּב יד ןייז ּוצ דיִעָמ ,ַעּוׁשָי רַאה
 ןיִּב ךיא ןעמעװ ןשיװצ ,עלַא ריא ןַא ,סייו ךיא ,טעז ,טציא ןּוא *

 .ןעו טינ רעמ םיִנָּפ ןיימ טעװ ,תוכלַמ סָאד טגָאועגנָא ּבָאה ןּוא ןעגנַאגעגמּורַא
 ןופ ןייר ןיּב ךיא ןַא ,גָאט ןקיטנייה ךייא רַאפ דיעֵמ ךיא ןיּב רעּבירעד *"

 ןגָאוצנָא ךייא רַאפ ןטימרַאפ טינ ּבָאה ךיא םירָאװ" .טּולּב סנעמעלַא רעיא

 רעד ףיוא ןּוא ,ןײלַא ךיז ףױא גנוטכַא טיג" .טָאג ןּופ גנוטָאר עצנַאג יד
 רַאפ טכַאמעג ךייא טָאה ׁשֶדֹוקַה-ַחּור רעד רעכלעוו רעּביא ,עדַאטס רעצנַאג

 טימ טפיקעג ךיז טָאה רע סָאװ ,טָאג ןּופ הדֵע יד ןרעטיפ ּוצ ,רעעזפיוא
 ףלעװ עזייּב ןלעװ ,ןײגקעװַא ןיימ ךָאנ זַא ,סייו ךיא" .טּולּב ןגייא ןייז

 ןילַא ךייא ןשיוװצ ןּופ ןּוא* ;עדַאטס יד ןעניוש טינ ןּוא ,ךייא ןשיװצ ןײרַא
 יד ןעיצּוצּפָא ,ןכַאז עטרעקרַאפ ןדער ןלעװ סעװ ,ןשטנעמ ןייטשפיוא ןלעוו
 ךֶׁשֶמ ןיא זַא ,טקנעדעג ןּוא גנוטכַא טיג ,רעּבירעד*: .ךיז ךָאנ שבידימלַּת
 ןרערט טימ םענייא ןדעי ןענערָאװ ּוצ ןטימרַאפ טינ ךיא ּבָאה רָאי יירד ןּופ
 םעד ּוצ ןּוא ,טָארַאּב סטָאג ףיוא ךייא ךיא זָאל טציא ןּוא* .טכַאנ ןּוא גָאט
 ךייא ןּבעג ּוצ ןּוא ,ןעיוּבוצפיוא ךייא חֹוּכּב זיא סָאװ ,דָאנג ןייז ןּופ טרָאװ
 טינ ּבָאה ךיא* .טקילײהעג ןענעז סָאװ ,יד עלַא ןשיוצ לײטּברַא םעד
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 ריא** .גנודיילק רעדָא ,דלָאג רעדָא ,רעּבליז סנשטנעמ םיש ןייק טסולגעג
 ,ןשינעפרעדַאּב עניימ רַאפ טנידעג ןּבָאה טנעה עקיזָאד יד ןַא ,טסייוו ןײלַא

 ךייא ךיא ּבָאה גנידצלַא ןיא** .רימ טימ ןעװעג ןענעז סָאװ ,יד רַאפ ןּוא
 ןפלעה ריא טפרַאד ,ןפֹוא ןיִמ ַאזַא ףיוא טעּברַא טימ זַא ,ליּפשַײּב ַא ןויוועג
 טָאה רע סָאװ ,ַעּוׁשִי רַאה םעד ןּופ דייר יד ןעקנעדעג ּוצ ןּוא ,עכַאװש יד

 .ןעמענ ּוצ יװ ,ןּבעג וצ רעסעּב זיא'ס :טגָאזעג
 ינק ענייז טגיינעג רע טָאה ,טגָאזעג סָאד טָאה רע יװ םעדכָאנ ןּוא

 ,טנייועג רעטיּב עלַא ןּבָאה יז ןּוא" .ןעוװעג ?לֵלַּפתִמ עלַא ייז טימ ןּוא

 רעמ ןּוא * ,טשּוקעג םיא ןּבָאה ןּוא ודלַאה ןפיוא ןסּולוָאּפ ןלַאפעג ןענעז ןּוא
 טָאה רע סָאװ ,טרָאװ םעד ןגעוונופ ןעוועג רעַצמ ךיז יז ןּבָאה ץלַא ןּופ
 טײלנַאּב םיא ןּבָאה ייז ןּוא .ןעז טינ רעמ םינָּפ ןייז ןלעװ ייז זַא ,טגָאזעג

 : .ףיש רעד ּוצ געוו ןייז ףיוא

 ןופ טדײשעגּפָא ךיז ןּבָאה רימ יװ םעדכָאנ זַא ,ןעוװעג ויא סע ןּוא א י
 ןכַײלג ַא טימ רימ ןענעו ,ףיש ַא טימ ןרָאפעגקעװַא ןענעז ןּוא יז |

 ןטרָאד ןּופ ןּוא ,סעדָאר ןייק גָאט ןרעדנַא םעד ןּוא ,סָאק ןייק ןעמוקעג געוו

 ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,ףיש ַא ןענופעג ןּבָאה רימ יוװיֹוזַא ןּוא* .ַארַאטַאּפ ןייק

 םעדכָאנ ןּוא* .ןרָאפעגּפָא ןענעז ןּוא ןעגנַאגעגנַײרַא רימ ןענעז ,עיקינעפ ןייק

 רעקניל רעד ּוצ ןזָאלעג סע ןּוא ,סּורּפיק ןעועג ןּוא טנעענעג ןּבָאה רימ יו
 םירָאװ ,רֹוצ ןייק ןעמּוקעגנָא ןענעז ןּוא ,עיריס ןייק ןרָאפעג רימ ןענעז ,טייז
 ןּבָאה רימ זַא ןּוא* .אֹּׂשַמ ריא ןדָאלסױא טפרַאדעג ףיש יד טָאה ןטרָאד
 ןּבָאה ייז ןּוא .געט ןּביז ןּבילּברַאפ ןטרָאד רימ ןענעז ,םידימלַּת יד ןענּופעג
 ןייק ןיגפױרַא טינ לָאז רע זַא ,ׁשֶדֹוקַה-חּור םעד ךרּוד ןסּולוָאּפ ּוצ טגָאועג

 יד טליפרַאפ ןּבָאה רימ יװ םעדכָאנ זַא ,ןעװעג זיא סע ןּוא* .םִיַלָׁשּורי
 ןּוא ;געװ רעזדנוא ףיוא ןעגנַאגעג ןענעז ןּוא ןגױצעגקעװַא רימ ןּבָאה ,געט

 רימ ויּב ,רעדניק ןּוא רעּבײװ ערעייז טימ טײלנַאּב ודנּוא ןּבָאה עלַא יז
 ןוא גערּב-םי טייּב טינקעג ןּבָאה רימ ןּוא .טָאטש רעד ןּופ סױרַא ןענעז

 ךָאנרעד" .ןרעדנַא ןטימ רענייא טנגעזעג ךיז ןּבָאה ןּוא ,ןעוװעג לֵלַּפתִמ
 טרעקעגמוא ךיז ןּבָאה ייז ןּוא ,ףיש רעד ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא רימ ןענעו
 .םייהַא

 רימ ןענעז ,-רֹוצ ןּופ הדעיִסנ יד טקידנערַאפ ןּבָאה רימ ןַא ןּוא'
 ןענעז ןּוא ,רעדירּב יד םולָש ןּבעגעגּפָא ןּבָאה ןּוא ,ֹוּכַע ןייק ןעמּוקעגנָא
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 ןוא ,ןגוצעגקעװַא רימ ןּבָאה ןגרָאמ ףיוא ןוא* .גָאט ַא יז טימ ןּבילּברַאפ

 ןּופ זיוה םעד ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא ןענעז רימ ןּוא ,הירַסיֵק ןייק ןעמוקעג ןענעז

 ןענעז ןּוא ,ןּביז יד ןּופ רענייא ןעוװעג זיא סָאװ ,רֹׂשַבמ-לעַּב םעד ,ןסוּפיליפ
 סָאװ ,תולּותּב ,רעטכעט ריפ טַאהעג טָאה רע ןוא" .םיא טימ ןּבילּברַאפ

 ,געט עכעלטע ןעוועג ןטרָאד ןענעז רימ תעּב ןּוא ? .טגָאזעג תֹואיִבנ ןּבָאה

 ןוא! .סּובַאנַא ןעמָאנ ןטימ איִבָנ ַא רענייא הדוהי ןּופ ןעמוקענּפָארַא זיא
 טָאה ןּוא ,לטרַאג סעסּולוָאּפ ןעמּונעג טָאה ןּוא ,זדנוא ּוצ ןעמוקעג זיא רע

 טנָאז סָאד :טגָאועג טָאה ןּוא ,טנעה ןּוא סיפ ענעגייא ענייז ןדנוּבעג ךיז
 סָאװ ,ןשטנעמ םעד ןדניּב םִיַלָׁשּורי ןיא ןדִיי יד ןלעװ ױזַא :שֶדֹוקַה-ַחּור רעד

 ןופ טנעה יד ןיא ןרעפטנערעּביא םיא ןלעװ ןּוא ,לטרַאג ןקיזָאד םעד טָאה
 ןשטנעמ יד ןּוא רימ ןּבָאה ,טרעהעג סָאד ןּבָאה רימ ןַא ןּוא = .םייֹוג יד

 טלָאמעד * .םִיַלָשּורי ןייק ןײגוצפױרַא טינ ,ןטעּבעג םיא טרָא םענעי ןּופ

 טכערּבעצ ןּוא טניװ ריא סָאװ ,ריא טּוט סָאװ :טרעפטנעעג סּולוָאּפ טָאה
 ,ןרעװ ּוצ ןדנוּבעג רָאנ טינ טיײרּבעגנָא ןיּב ךיא םירָאװ ?ץרַאה ןיימ רימ

 רַאה םעד ןּופ ןעמָאנ םעד ןגעוונופ םִיַלָשּורי ןיא ןּברַאטש ּוצ ךיוא טרעיינ
 -םיוא רימ ןּבָאה ,ןדעדרעּביא טוָאלעג טינ ךיז טָאה רע זַא ןּוא = .ַעֹוׁשִי

 .ןעשעג לָאז טָאג ןּופ ןוצָר רעד :טגָאזעג .ןּוא ,טרעהעג

 ןוא ןכַאז ערעודנוא ןעמונעג רימ ןכָאה געט עקיזָאד יד ךָאנ ןּוא
 ךיױא ודתוא טימ ןענעו עס ןּוא* .טבנִילָׁשּורי ןייק ןעגנַאגעגפױרַא ןענעז

 ּוצ טריפעג ודנוא ןּבָאה סָאװ ,הירסיֵק ןופ םידימלַּת עכעלטע ןעגנַאגעג
 טלָאועג ןּבָאה רימ ןעמעוו ייּב ,דימלַּת רעטלַא ןַא ,סּורּפיק ןּופ ןענָאסַאנעמ
 ,ןייטשנַײא

 ןדנוא רעדירּב יד ןּבָאה ,םִיַלָשּורי ןייק ןעמוקעג ןענעז רימ זַא ןּוא

 סּולוָאּפ ויא גָאט ןרעדנַא םעד ףיוא ןּוא * .החמִׂש טימ ןעוועג םינָּפ-לּבקמ

 .ןעמוקעג ןיהַא ןענעז םינקז עלַא ןּוא ;ןבקעי ּוצ ןעגנַאגעגנַײרַא זדנּוא טימ
 טלײצרעד רע טָאה ,טבולֶש ןּבענעגּפָא יז טָאה רע יװ םעדכָאנ ןּוא =

 .םלֹועָה-תומּוא יד ןשיוצ ןָאטעג אדבּוע ןייז ךרּוד טָאה טָאג סָאװ ,תוכיִראַּב
 ןּבָאה ייז ןּוא ;טָאג טּבױלעג יז ןּבָאה ,טרעהעג סָאד ןּבָאה יז תעּב ןּוא*
 ,ןַארַאפ ןענעז סע ןדִיי רעטנזיױט לפיוו ,רעדּורּב ,טסעז ּוד :טגָאועג םיא ּוצ
 יז טָאה עמ ןּוא" ;הרֹוּת רעד רַאפ םיאָנַק עלַא ןענעז יז ןּוא ,ןּביױלג סָאװ
 יד ןשיװצ ןענעז סָאװ ,ןדִיי עלַא טסנרעל ּוד זַא ,ריד ןגעוו ןעוועג עיִדֹומ



 305 םיחילש יד ןּופ םיׂשעמ יד 32--22 ,אכ

 זַא ,ייז טסגָאז ּוד סָאװ ,םעד טימ ,ןהשֹמ ןּופ ךיז ןרעקּוצּפָא ,םֹלֹועָה-תומּוא
 ןּופ םיקּוח יד ךָאנ ןייג טינ ךיוא ןּוא ,רעדניק ערעייז ןייז לַמ טינ ןלָאז יז

 ּוד זַא ,ןרעה יאדוַוַא ןלעװ ייז ?ןָאט רימ ןלָאז סָאװ ,ןֵכְּב= .הדרֹוּת רעד

 ריפ ןּבָאה רימ :ריד ןגָאז רימ סָאװ ,סָאד רעּבירעד וט* .ןעמוקעג טסיּב
 טימ ךיד קינייר ןּוא עקיזָאד יד םענ"! ;ךיז ףיוא רדִנ ַא ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ
 ןלָאגּפָא ןענעק ךיז ןלָאז ייז זַא ,ייז רַאפ תואָצֹוה יד ךיז ףיוא םענ ןּוא ,ייז

 ןגעו טרעהעג ןּבָאה ייז סָאװ ,סָאד ןַא ,ןסיו ןלעװ עלַא ןּוא ;ּפעק ערעייז
 טסּוט ןּוא ,ךעלרע טסייג ןײלַא ּוד ךיוא וַא טרעיינ ,תמָא טינ יא ,ריד
 ןעמּונעג ןּבָאה סָאװ ,םֹלֹועָה-תומּוא יד ְךייַׁש סָאװ ןּוא** .הרֹוּת יד ןטיהּפָא

 ןּופ ןטלַאהּפָא ךיז ןלָאז ייז זַא ,ןעוועג רוֹוג ןּוא ,ןּבירשעג רימ ןּבָאה ,ןּביױלג
 ןּופ ןּוא ,טּולּב ןּופ ןּוא ,רעטענּפָא ּוצ ןעװעג ביִרקַמ טָאה עמ סָאװ ,םעד
 סּולוָאּפ טָאה טלָאמעד" .תּוז ןּופ ןּוא ,ןרָאװעג ןגרָאװרעד ויא'ס סָאװ

 טקינירעג ךיז רע טָאה גָאט ןרעדנַא םעד ףיוא ןּוא ,ןשטנעמ יד ןעמונעג
 ּוצ ןּבעג ּוצ ידּכ ,ןײֹרַא ׁשדְקְמַה-תיֵּב םעד ןיא ןעגנַאגעג זיא ןּוא ,ייז טימ
 רעד ןּוא ,גנוקינייר רעייז ןּופ געט יד ןרעװ טליפרעד ןלעװ עס ןעוו ,ןסיוו

 .יז ןּופ םענייא ןדעי רַאפ ןרעװ טכַארּבעג טעװ ןּברַק

 -רַאפ טעַמּכ טַאהעג ןיוש ךיז ןּבָאה געט ןּביז יד יװ םעדכָאנ ןּוא*'
 יז תעּב ,קלָאפ עצנַאג סָאד טצעהעגפיוא עיױַא ןּופ ןדִיי יד ןּבָאה ,טקידנע

 טנעה ערעייז טקערטשעגסיוא ןּבָאה ןּוא ,שדקְמַה-תיֵּב ןיא ןעזעג םיא ןּבָאה

 יא סָאד !טפלעה ,לאָרׂשְי ןּופ ןשטנעמ :ןגירשעג ןּבָאה ןּוא?* ,םיא ףיוא
 ןוא קלָאפ םעד ןגעקטנַא םּוטעמּוא ןשטנעמ עלַא טנרעל סָאװ ,ןַאמ רעד
 טכַארּבעג ךיוא רע טָאה םעדצוח ןּוא ;ץַאלּפ ןקיזָאד םעד ןּוא הרֹוּת רעד
 -םֹוקָמ ןקיוָאד םעד ןעוועג לַלֲחמ טָאה ןּוא ,ןײרַא ׁשדֹקְמַה-תיֵּב ןיא ןכירג
 ,ןסּומיפָארט טָאטש ןיא םיא טימ ןעועג רעירפ ןּבָאה ייז םירָאװ=* .שודָק
 טכַארּבעגנַײרַא םיא טָאה סּולוָאּפ ןַא ,טניימעג ןּבָאה ןּוא ,רעועפע םעד
 קלָאפ סָאד ןּוא ,טלמוטעג טָאה טָאטש עצנַאג יד ןּוא* .ׁשדֹקְמַה-תיֵּב ןיא

 םיא ןּבָאה ןּוא ,ןסּולוָאּפ ןעמּונעגנָא ןּבָאה ייז ןּוא ;ןפָאלעגפױנוצ ךיז זיא
 ןסָאלשעג ףֹּכיֵּת ןענעז ןרעיוט יד ןּוא ;שדקְמַה-תיֵּב םעד ןּופ טּפעלשעגסױרַא
 ַא ןעמּוקעגנָא ןיא ,ןטיט טלָאװעג םיא ןּבָאה יז תעּב ןּוא* .ןרָאװעג
 ןיא ויא םבבִיַלָשּוי ץנַאג זַא ,טנעמיגער םעד ןופ ןַאמטּפױה םּוצ הֹעיִדְי
 ןּוא ,טײלטּפױה ןּוא רענלעז ןעמּונעג ףֹּכיֵּת טָאה רע ןּוא* .רעדּורעג



 5 ,בכ--33 ,אכ םיחילש יד ןּופ םיׂשעמ יד 206

 ןוא ןַאמטּפױה םעד ןעורעד ןּבָאה ייז זַא ןּוא .ייז ּוצ ןפָאלעגּפָארַא זיא

 ןַאמטּפױה רעד ןּוא * .ןסּולוָאּפ ןגָאלש ּוצ טרעהעגפיוא יז ןּבָאה ,רענלעז יד
 םיא לָאז ןעמ ןלױפַאּב ןּוא ,ןעמּונעגנָא םיא טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגּוצ זיא
 טָאה רע סָאװ ןּוא ,זא רע רעװ ,טגערפעג ןּוא ,ןטייק ייווצ טימ ןדניּב
 ןוא ,ךַאז ןייא ןגירשעג ןּבָאה קלָאפ םעד ןשיװצ ןּופ לייט ןּוא** ,ןָאטעג
 טנעקעג טינ למוטעג םעד ּבילּוצ טָאה רע יוװיֹוזַא ןּוא ;שרעדנַא סעּפע לייט
 גנוטסעפ רעד ןיא ןעגנערּב ּוצ םיא ,ןלױפַאּב רע טָאה ,קלָאט ןייק ןייגרעד

 םיא רענלעז יד ןּבָאה ,ּפערט יד ּוצ ןעמוקענוצ זיא רע תעּב ןּוא * .ןײרַא

 קלָאפ ןּופ ןֹומַה רעד םירָאװ** ;קלָאפ םעד ןּופ ןרָאצ םעד ּבילּוצ ןגָארטעג

 !םיא טימ קעװַא :ןגירשעג טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגכָאנ זיא
 רעד ןיא ןרעװ טכַארּבעגנַײרַא טלָאזעג טָאה סּולוָאּפ ?רֶעֹּב ןּוא *

 ?ןגָא סעּפע ריד ךיא געמ :ןַאמטּפױה םּוצ טגָאועג רע טָאה ,גנוטסעפ
 סָאװ ,יֹרצִמ רעד טינ ןעד ּוטסיּב* ?שיכירג וטסנעק :טגָאזעג טָאה רע ןּוא

 ןיא טריפעגסױרַא טָאה ןּוא ,הדירמ ַא טכַאמעג קירּוצ גנַאל טינ טָאה

 סּולוָאּפ רעּבָא* ?םיחצֹור יד ןּופ טַײל טנוױט ריפ יד ןײרַא רֹּבדִמ רעד

 ןַא ןופ בֵׁשֹוּת ַא ,עיקיליק ןיא סוסרַאט ןּופ דַיי ַא ןיִּב ךיא :טגָאזעג טָאה
 ןדער ּוצ שינעּבױלרעד רימ ּביג ,ךיד טעּב ךיא ןּוא ;טָאטש רענעעזעגנָא

 ,סּולוָאּפ טָאה ,שינעּבױלרעד ןּבעגעג םיא טָאה רע ןַא ןּוא* .קלָאפ םּוצ

 טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא ,ּפערט יד ףיוא ןענַאטשעג יװַא זיא רע יו
 טדערעג רע טָאה ,ליטש רעייז ןרָאװעג זיא סע יװ םעדכָאנ ןּוא .קלָאפ םּוצ

 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,שֶדֹוק-ןושָל ףיוא ייז ּוצ
 ּוט ךיא סָאװ ,גנוקידיטרַאפ יד סיוא טרעה ,סרעטָאפ ןּוא רעדירּב י

 .ךייא רַאפ ןכַאמ טציא 3
 ,שֶדֹוקךושָל ףיוא ייז ּוצ טדער רע זַא ,טרעהעג ןּבָאה יז תעּב ןּוא*

 :טגָאזעג טָאה רע ןּוא .רעליטש ךָאנ ןרָאװעג יז ןענעז
 ןגיוצרעד רעּבָא ,עיקיליק ןּופ סּוסרַאט ןיא ןריוּבעג ,דַיי ַא ןיּב ךיא *

 יד טױל טנרעלעג ,ןלָאיִלמַג ןופ סיפ יד ייּב ,טָאטש רעקיזָאד רעד ןיא

 ַא ןעװעג ןיּב ןוא ,?ובָא ערעודנוא ןּופ הדרֹוּת רעד ןופ תויָנֲע-יקּודקִד
 ּבָאה ךיא* .גָאט ןקיטנייה טנעז עלַא ריא יװ טקנוּפ ,ןגעװ-סטָאג ןּופ יאְנִק
 -רעּביא ןּוא ןדנוּבעג ּבָאה ןּוא ,טױט םּוצ ויּב געו ןקיזָאד םעד טפְדֹורעג
 ךהֹּכ רעד יװיֹוַא* ,ןעיורפ ייס ןּוא רענעמ ייס הסיִפּת ּוצ טרעפטנעעג
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 -זרודע רימ ףױא ןענעק םינקז יד ןּופ דנַאטש רעצנַאג רעד ןּוא לודָג
 ןגיוצעג ּבָאה ןּוא ,רעדירּב יד ּוצ ווירּב ןעמּוקַאּב ּבָאה ךיא ןעמעוו ןּופ ,ןגָאז
 ןייק ןדנוּבעג ,ןעוװעג ןטרָאד ןענעז סָאװ ,יד ךיוא ןעגנערּב ּוצ קֶׂשֶמַד ןייק

 .ןרעװ טפָארטשַאּב ןלָאז יז ידּכ ,םִיַלָשּורי
 ּבָאה ןּוא ,הֹעיִסֹנ ןיימ ףיוא ןעוװעג ןיּב ךיא תעּב ,ןעוװעג ויא סע ןּוא*

 םּורַא טניישעג םיצולּפ גָאט ןטימ ןיא טָאה ,קָׂשְמַד ּוצ טרעטנענרעד ךימ

 ּבָאה ןּוא ,דרע רעד ּוצ ןלַאפעג ןיּב ךיא ןּוא" .למיה ןּופ טכיל סיורג ַא רימ
 ןוא* ?ךימ ּוטספְדֹור סָאװרַאפ ,לּואָש ,לּואָש :רימ ּוצ ןגָאז לֹוק ַא טרעהעג

 :טגָאועג רימ ּוצ טָאה רע ןּוא ?רַאה ,ּוטסיּב רעװ :טרעפטנעעג ּבָאה ךיא
 רימ טימ ןענעז סָאװ ,יד ןּוא" .טספֶדֹור ּוד ןעמעװ ,ירצֹונַה ַעּוׁשִי ןיּב ךיא
 סָאװ ,לֹוק סָאד טרעהעג טינ ןּבָאה ייז רָאנ ,טכיל סָאד ןעועג ןּבָאה ,ןעוועג

 ?רַאה ,ןָאט ךיא לָאז סָאװ :טגָאזעג ּבָאה ךיא ןּוא* .טדערעג רימ ּוצ טָאה
 ןּוא ,קָׂשָמַד ןייק יג ןּוא ,ףוא ייטש :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה רַאה רעד ןּוא
 טמיטשַאּב יא סָאװ ,גנידצלַא ןגעװנופ ןרעװ טגָאועג ריד טעװ טרָאד
 םעד ּבילּוצ ןעז טנָאקעג טינ ּבָאה ךיא יוװיֹוזַא ןּוא!: .ןָאט ּוצ ריד רַאפ

 ,יד ןּופ טנַאה רעד ייּב ןרָאװעג טריפעג ךיא ןיּב ,טכיל םענעי ןּופ ץנַאלג
 .קָׂשָמַד ןייק ןעמוקעג ןיּב ןּוא ,ןעװעג רימ טימ ןענעז סָאװ

 ןטּוג ַא טימ ,הרֹוּת רעד טול שטנעמ רעמורפ ַא ,הָינַנַה רענייא ןּוא

 ,רימ ּוצ ןעמוקעג זיא :* ,טניואוועג ןטרָאד ןּבָאה סָאװ ,ןדִיי עלַא ןשיװצ םָש
 רעדּורּב :טגָאועג רימ ּוצ רע טָאה ,רימ ןּבעל ןענַאטשעג זיא רע תעּב ןּוא
 ןעמּוקַאּב ךיא ּבָאה הֹעָש עמַאס רענעי ןיא ןּוא !היִאר ןייד םִּוקַאּב ,לּואָׁש
 ערעודנוא ןּופ טָאג רעד :טגָאועג טָאה רע ןּוא!* .ןעועג םיא ןּוא היִאר ןיימ
 ,קידַצ םעד ןעז ּוצ ןּוא ,ןוצָר ןייז ןסיװ ּוצ טלייװרעדסױא ךיד טָאה תובָא
 ןַא םיא רַאפ ןייז טסעװ ּוד םירָאװ:* ;לױמ ןייז ןּופ לֹוק ַא ןרעה ּוצ ןּוא
 .טרעהעג ןּוא ןעזעג טסָאה ּוד סָאװ ,םעד ןגעוונופ ןשטנעמ עלַא רַאפ תֹודָע
 ןּוא ,טלבֹוטעג רעװ ןּוא ,ףיױא ייטש ?ךיד ּוטסמַאז סָאװרַאפ ,טציא ןּוא '*
 .ןעמָאנ ןייז ןָא ףּור ןּוא ,םיאָטַח ענייד ּפָא שַאװ

 ןיק טרעקעגמוא ךימ ּבָאה ךיא יװ םעדכָאנ זַא ,ןעוװעג זיא סע ןּוא"
 ןיּב ,שדקִמַה-תיֵּב םעד ןיא ןעװעג לֵלַּפתִמ ּבָאה ךיא תֹעַשּב ןּוא ,םִיַלָשּורי
 לייא :רימ ּוצ ןגָאז ןעועג םיא ּבָאה ןּוא * ,למירד ַא ןיא ןלַאפעגנַײרַא ךיא
 ןעמעננָא טינ ןלעװ ייז םירָאװ ,םִיַלָשּורי ןופ סױרַא דניושעג ייג ןּוא ,ךיד
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 זַא ,ןסייוו ןײלַא ייז ,רַאה :טגָאזעג ּבָאה ךיא ןּוא .רימ ןגעוו תודָע ןייד

 תוקלַמ ןּבעגעג תָסְנֹּכַה-תיֵּב ןדעי ןיא ןּוא ,הסיפּת ןיא טצעזעגנַײא ּבָאה ךיא
 ןרָאװעג ןסָאגרַאפ יא סע תעּב ןּוא* .ריד ןיא טּבױלגעג ןּבָאה סָאװ ,יד
 ,ייּברעד ןענַאטשעג ךיוא ךיא ןיִּב ,תודָע ןייד ,ןסּונַאפעטס ןּופ טּולּב סָאד
 ןּבָאה סָאװ ,יד ןּופ םיׁשּוּבלַמ יד ןטיה ןָאטעג ןּוא ,ןעוועג םיּסַמ ּבָאה ןּוא

 לעװ ךיא םירָאװ ;יײג :טגָאועג רימ ּוצ טָאה רע ןּוא*6 .טעגרַהעג םיא
 .םלֹועֲה-תומוא יד ּוצ ןענַאדנופ טייוו ןקישקעװַא ךיד

 יז ןּוא ;טרָאװ ןקיזָאד םעד ּוצ זיִּב טיועהעגסיוא םיא ןּבָאה ייז ןּוא =

 ןשטנעמ ַאזַא ןעמ לָאז ןקיליטרַאפ :טגָאועג ןּוא ,לֹוק רעייז ןּביוהעגפיוא ןּבָאה
 תעּב ןוא* .ןּבעל לָאז רע ןַא ,יאַדֹּכ טינ יא סע םירָאװ !דרע רעד ןּופ

 ןוא ,םישּוּבלַמ ערעיז ןפרָאװעגּפָארַא ןּבָאה ןּוא ,טמערַאילעג ןּבָאה ייז
 ןַא ,ןליױפַאּב רעריפ-לִיַח רעד טָאה?! ,ןטפּול רעד ןיא ּביוטש טרעדַײלשעג

 רע וַא ,ןסייהעג ןּוא ,ןײרַא גנוטסעפ רעד ןיא ןרעװ טכַארּבעג לָאז רע
 ,-דּביִס יד ןסיו לָאז רע ידּכ ,תֹוקלַמ ךרוד ןרעװ טשרָאפעגסױא לָאז
 םיא ןּבָאה יז יו םעדכָאנ ןּוא** .םיא ןגעק ןגירשעג יװַא ןּבָאה ייז סָאװרַאפ
 סָאװ ,ןַאמטּפױה םעד ּוצ טגָאזעג סּולוָאּפ טָאה ,סנעמיר יד טימ ןדנּוּבעג

 ,ןשטנעמ ַא ןסיימש ּוצ ךייא רַאפ טכער סע ויא יצ :ןענַאטשעג ייּברעד זיא

 ןַאמטּפױה רעד זַא ןוא* ?רעטּפשִמרַאפ ןייק טינ ןּוא ,רעמיור ַא זיא סָאװ
 םיא ּוצ טָאה ןּוא ,רעריפ-לִיַח םּוצ ןעגנַאגעג רע ויא ,טרעהעג סָאד טָאה

 !רעמױר ַא ויא ןַאמ רעקיזָאד רעד םירָאװ ?ןָאט ּוטסיײג סָאװ :טגָאזעג
 גָאז :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,ןייג ּוצ ןעמּוקעג זיא רעריפילִיַח רעד ןּוא *'
 -לִיַח רעד ןּוא* .ָאי :טגָאועג רע טָאה ?רעגריּב רעשימיור ַא ּוטסיּב ,רימ

 טפױקעגנַײא רימ ךיא ּבָאה טלעג ְךַס ַא טימ :טרעפטנעעג טָאה רעריפ
 ןיִּב ךיא רעּבָא :טגָאזעג טָאה סּולוָאּפ ןוא .טכערד-רעגריּב עקיזָאד סָאד
 םיא טיירג ןעוועג ןענעז סָאװ ,יד ןּבָאה טלָאמעד" .ןרָאװעג ןריוּבעג ןירעד
 ארֹומ טָאה רעריפילִיַח רעד ךיוא ןּוא ;טזָאלעגּפָא ףֹּכיֵת םיא ,ןטשרָאפוצסױא

 תמחַמ ןּוא ,רעמיור ַא זיא רע ןַא ,ןרָאװעג רָאװעג זיא רע ןעוו ,ןעמוקַאּב

 .ןדנוּבעג םיא טָאה רע
 -רעכיז ףױא ןייגרעד טלָאװעג טָאה רע לייוו ,ןגרָאמ ףיוא ןּוא *י

 ,טײרפַאּב םיא רע טָאה ,ןרָאװעג טגָאלקעגנָא ןדִיי יד ןּופ זיא רע סָאװרַאפ
 -פיונוצ ךיז ןירדָהנַס ןצנַאג םעד ןּוא םבינַהֹּכ-ישָאר יד ןלױפַאּב טָאה ןּוא
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 .ייז רַאפ טלעטשעגקעװַא םיא ןּוא ןסּולוָאּפ טכַארּבעגּפָארַא טָאה ןּוא ,ןעמּוקּוצ
 ןּוא ,ןירדָהנַס םעד ףיוא ןגיוא ענייז טפעהַאּב טָאה סּולוָאּפ ןּוא י

 רַאפ טּבעלעג גָאט ןקיטנייה םעד ויּב ּבָאה ךיא ,רעדירּב :טגָאזעג :
 ,יד ןלױּפַאּב טָאה הָיְנַנַח לודָגְוהֹּכ רעד ןּוא* .ןסיוועג ןייר ַא טימ טָאג

 טלָאמעד* .ליומ ןרעּביא ןגָאלש ּוצ םיא ,ןענַאטשעג םיא ןּבעל ןענעז סָאװ

 !טנַאװ עטכלַאקעג ּוד ,ןגָאלש ךיד לָאז טָאג :טנָאזעג םיא ּוצ סּולוָאּפ טָאה
 ּוצ ךימ ,טסלעּפַאּב ןּוא ,הרֹוּת רעד טול ןטּפשִמ ּוצ ךימ ,טסציז ּוד ןּוא
 ,יּברעד ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,יד ןּוא* ?הררֹוּת רעד ךּפיֲהל ןגָאלש

 :טגָאזעג טָאה סּולוָאּפ ןּוא* ?לודָנןהֹּכ סטָאג טסרעטסעל ּוד :טגָאזעג ןּבָאה
 עס םירָאװ ;לודָנןהֹּכ רעד ןיא רע זַא ,רעדירּב ,טסואוועג טינ ּבָאה ךיא
 ןיד ןּופ ?-ציִׂשָנ ַא ףױא סטכעלש ןדער טינ טסלָאז ּוד :ןּבירשעג טייטש
 ,אקלָאפ

 ןּוא ,םיקודצ ןענעז דַצ ןייא זַא ,טקרעמַאּב טָאה סּולוָאּפ ןעוו ןּוא '
 ,רעדירּב :ןירדָהנַס םעד ּוצ ןפורעגסיוא רע טָאה ,םישּורּפ רערעדנַא רעד

 גנונעפָאה רעד ןגעוונופ טּפשמעג רע ךיא ;ישּורּפְןִּב ַא ,ישּורּפ ַא ןיּב ךיא
 ןּביוהעגפיוא ךיז טָאה ,טגָאועג סָאד טָאה רע תעּב ןּוא" .םיִתָמַה-תִיַחַּת ןּופ

 ויא גנולמַאזרַאפ יד ןּוא ;םביקודצ יד ןּוא םישּורּפ יד ןשיװצ הֹקֹולחַמ ַא
 ,םיתָמַה-תִיְחַּת ןייק ָאטינ זיא'ס זַא ,ןגָאז םיקּודצ יד םירָאװ* .טלייטעצ ןעוועג

 .עדייּב ןיא הדֹומ ןענעו רעּבָא םישּורּפ יד ;טסיײג ןייק טינ ,ךאלַמ ןייק טינ
 םירפֹוס יד ןּופ לייט ןּוא ;יירשעג סיורג ַא ןּביוהעגפיוא ךיז טָאה עס ןּוא'
 ַחָּכוַותִמ ךיז ןּבָאה ןּוא ,טלעטשעגפיוא ךיז ןּבָאה הֹּתיִּכ-םישורּפ רעד ןּופ
 ןקיזָאד םעד ןיא סטכעלש םש ןייק טינ ןעניפעג רימ :ןגָאז ּוצ יױװַא ,ןעוועג
 ַא רעדָא ,םיא ּוצ טדערעג טָאה טסײג ַא ּבױא ,ןיא סָאװ ןּוא ;ןשטנעמ
 רעד טָאה ,הֹקֹולחַמ עסיורג ַא ןּביוהעגפיוא ךיז טָאה עס וַא ןּוא!? ?ְךאלַמ
 ,רעקיטש ףיוא ןסיירעצ ןסּולוָאּפ יז ןלעװ רעמָאט ,טַאהעג ארֹומ רעריפ-לִיַח
 טלַאװעג טימ ןעמענ םיא ןּוא ןײגּוצּפָארַא רענלעז יד ןלױפַאּב טָאה רע ןּוא
 .ןײרַא גנוטסעפ רעד ןיא ןעגנערּב םיא ןּוא ,ייז ןשיווצ ןּופ

 טָאה ןּוא ,םיא ןּבעל ןענַאטשעג רַאה רעד יא טכַאנ רענעי ןיא ןּוא
 רימ ןגעוונופ טגָאזעג תודָע טסָאה ּוד יױװיֹוזַא םירָאװ ;טקרַאטשעג ייז :טגָאזעג
 .םיור ןיא ןגָאז תֹודָע ךיוא ּוטסוומ יװַא ,םִיַלָשּורי ןיא

 ,27 ,בכ תֹומׁש א
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 ןעמונעגנעמַאװצ ןדִיי יד ךיז ןּבָאה ,ןרָאװעג גָאט זיא סע זַא ןּוא =

 ןסע טינ ןלעװ ייז זַא ,הדעּובש ַא טימ ןדנוּבעג ךיז ןּבָאה ןּוא ,םענייאניא
 ןופ רעמ ןּוא* .ןסּולָאּפ ןענעגרַה טינ ןלעװ ייז ויּב ,ןעקנירט רעדָא

 .גנורעװשרַאפ עקיזָאד יד טכַאמעג ןבָאה סָאװ ,ןעװעג סע ןענעז קיצרעפ
 ןּבָאה ןּוא ,שבינקז יד ןּוא םביִנַהֹּכישָאר יד ּוצ ןעמוקעג ןענעז יז ןוא !+
 ויּב ,ןייז ּוצ םעֹוט טינרָאג העובש ַא טימ ןדנּוּבעג ךיז ןּבָאה רימ :טנָאזעג

 םעד טימ ריא טּוט רעּבירעד ןּוא * .ןסּולָאּפ ןענעגרַה טינ ןלעװ רימ

 ּוצ ןעגנערּבּפָארַא םיא לָאז רע זַא ,רעריפילִיַח םעד ןייז עיִדֹומ ןירדָהנַס
 ןוא ;רעיונעג ְךַס ַא טּפשִמ ןייז ןטשרָאפסױא ןלעװ טלָאװ ריא ךיילג ,ךייא

 ןרעטנענרעד ךיז טעװ רע רעדייא ךָאנ ,ןענעגרַה ּוצ םיא טיירג ןענעז רימ

 .ךייא ּוצ
 ,גנורעקָאל רעייז ןּופ טרעהעג טָאה ןּוו"ךרעטסעװש סעסּולוָאּפ ןּוא י*

 טָאה ןּוא ,גנוטסעפ רעד ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא ןיא ןּוא ,טנעענעג טָאה רע ןּוא
 ןופ םענייא ךיז וצ ןפּורעג טָאה סּולוָאּפ ןּוא ? .,ןסולוָאּפ טלייצרעד סע
 --לִיַח םּוצ רוחָּב ןקיוָאד םעד גנערּב :טגָאזעג טָאה ןּוא ,טַײלטּפױה יד
 םיא טָאה רע ןּוא* .ןלייצרעד ּוצ טעּפע םיא טָאה רע םירָאװ ,רעריפ

 ,סּולוָאּפ :טגָאזעג ןוא ,רעריפילִיַח םּוצ טכַארּבעג םיא טָאה ןּוא ,ןעמּונעג

 וצ ןטעּבעג ךימ טָאה ןּוא ,ךיז ּוצ ןפורעג ךימ טָאה ,רענעגנַאפעג רעד

 ּוצ סעּפע ריד טָאה רע ;?רֹמחַמ ,ריד ּוצ רוחָּב ןקיזָאד םעד ןעגנערּב

 ,טנַאה רעד ייּב ןעמּונעגנָא םיא טָאה רעריפילִיַח רעד ןּוא * .ןלייצרעד
 :טגערפעג םיא רע טָאה ,טייז ַא ןָא ןעגנַאנעגּפָא םיא טימ זיא רע זַא ןּוא

 יד :טגָאזעג טָאה רע ןּוא** ?ןלייצרעד ּוצ רימ טסָאה ּוד סָאװ ,סע זיא סָאװ
 ּוצ ןסּולוָאּפ ןגרָאמ ןעגנערּבּוצּפָארַא ,ןטעּב ּוצ ךיד טדערעגּפָא ןּבָאה ןדִיי

 ךֵס ַא םיא ןגעוונופ ןטשרָאפ סעּפע ןלעװ ןטלָאװ יז יו ךיילג ,ןירדָהֹנַס םעד
 ףיא ןרעקָאל סע םירָאװ ;ןּבעגכָאנ טינ רעּבירעד ייז ּוט ּוד" .רעיונעג
 ַא טימ ןדנוּבעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,ייז ןּופ ןשטנעמ קיצרעפ יװ רעמ םיא
 ןּבָאה טינ םיא ןלעװ יז זיּב ,ןעקנירט ּוצ טינ ןּוא ןסע ּוצ טינ ;דעובש
 ?רחָטבַה רעד ףיוא ןטרַאװ ייז תעּב ,טיירג טציא ןענעז ייז ןּוא ;טעגרַהעג
 םיא ןּוא ,רוחָּב םעד ןייג טוָאלעג טָאה רעריפ-לִיַח רעד ןּוא ,ריד ןּופ
 .ןסיוו ּוצ ןּבעגעג סָאד רימ טסָאה ּוד זַא ,םענייק טינ לייצרעד :ןלױפַאּב

 טָאה ןּוא ,טײלטּפױה יד ןופ ייװצ ךיז ּוצ ןפורעג טָאה רע ןּוא
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 ייװצ טכַאנ רעד ןופ הֹעָש רעטירד רעד ןיא טײרגעגנָא טלַאה :טגָאזעג
 ,רעטייר קיצעּביז ןּוא ,הירַסיֵק ןייק זיּב יװ טייוו ױזַא ןייג ּוצ רענלעז טרעדנוה
 טסַאל ןגרָאזַאּב ּוצ ןלױפַאּב טָאה רע ןּוא** .טרעדנּוה ייווצ רעגערטנויּפש ןּוא
 ּוצ ןרעכיז ַא ןעגנערּב םיא ןּוא ,ייז ףיוא ןסּולָאּפ ןצעװצפיורַא ידּכ ,תומֲהֹּב
 םעד טול ,ווירּב ַא ןּבירשעג טָאה רע ןוא" .לּוסנָאקָארּפ םעד ,ןסקילעפ
 :רעגייטש

 .םבולָש ,סקילעּפ לּוסנָאקָארּפ ןטסבּושָח םעד ּוצ סַאיויל סּולדָאלק **

 ןיש טָאה ןּוא ,ןדִיי יד ךרוד ןרָאװעג טּפַאכעג זיא ןַאמ רעקיזָאד רעד"
 רענלעז יד טימ ייז ףיוא ןעמּוקעג ןיּב ךיא ןעוו ,ןרעװ טייטעג יז ןּופ טלָאזעג
 רע וַא ,ןרָאװעג רָאװעג ןיּב ךיא לייוו ,טעװעטַארעגּפָא םיא ּבָאה ןּוא

 יז סָאװרַאפ ,הֹּביִס יד ןסיװ טלָאװעג ּבָאה ךיא יוװיֹוזַא ןּוא** .רעמיור ַא זיא

 ;ןירדָהנַס רעייז ּוצ טכַארּבעגּפָארַא םיא ךיא ּבָאה ,טקידלּושַאּב םיא ןּבָאה
 רעייז ןּופ סעגַארפ ןגעוו טקידלושַאּב טרעו רע זַא ,ןענופעג ּבָאה ךיא ןּוא

 טרעװ ויא סָאװ ,םיא ןגעק גנּוקידלּושַאּב ןייק ָאטינ זיא סע זַא ןּוא ,תַד

 ,ןרָאװעג ןויװעגנָא רימ זיא סע יװ םעדכָאנ ןּוא* .ןטייק רעדָא ,טיוט םעד

 ךיילג םיא ךיא ּבָאה ,ןַאמ םעד ןגעק טכַאמעג טרעװ גנורעוװשרַאפ ַא זַא
 ךיז ןגָאװצסױרַא רעקידלּושַאּב ענייז ןלױפַאּב ּבָאה ןּוא ,ריד .'ּוצ טקישעג
 .ריד רַאפ םיא ןגעק

 ןלױפַאּב יז זיא סע יװ טול ,ןסּולוָאּפ ןעמּונעג ןּבָאה רענלעז יד ןּוא *!
 ףיוא ןּוא* .סירטַאּפיטנַא ןייק טכַאנייּב טכַארּבעג םיא ןּבָאה ןּוא ,ןרָאװעג

 טרעקעגמוא ךיז ןּבָאה ןּוא ,םיא טימ ןייג רעטייר יד טוָאלעג ייז ןּבָאה ןגרָאמ
 יז ןּבָאה ,הירַסיֵק ןייק ןעמוקעג ןענעז ייז זַא ןּוא** .גנוטסעפ רעד ּוצ

 רַאפ טלעטשעגריפ ךיוא ןּוא ,ווירּב םעד לּוטנָאקָארּפ םעד ןּבענעגרעּביא
 טגערפעג רע טָאה ,טנעיילעג םיא טָאה רע יװ םעדכָאנ ןּוא** .ןסולוָאּפ םיא
 ןופ יא רע זַא ,טרעהעג טָאה רע וַא ןּוא ;יא רע הניִדמ רעסָאװ ןּופ
 -לּושַאּב ענייד ןעװ ,ןרעהסיוא ךיד לעװ ךיא :טגָאזעג רע טָאה* ,עיקיליק
 ןטלַאה ּוצ םיא ,ןלױפַאּב טָאה רע ןּוא ;ןעמוק רעהַא ךיוא ןלעװ רעקיד
 .טּפשִמַה-תיֵּב סעסודרּוה ןיא

 לודָג ןהֹּכ רעד הָינַנַח טרעדינעגּפָארַא טָאה םּורַא געט ףניפ ןיא ןּוא וו ר

 יז ןּוא ;סולוטרעט רענייא ,רענדער ַא ןּוא ,םינֵקְז עכעלטע טימ
 יא רע יװ םעדכָאנ ןּוא" ,ןסּולוָאּפ ןגעק לּוסנָאקָארּפ םּוצ טדערעג ןּבָאה
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 ּוצ יװַא ,ןקידלּושַאּב ּוצ ןּבױהעגנָא םיא סולוטרעט טָאה ,ןרָאװעג ןפּורעג
 | :ןגָאז

 ּוצ ריד רימ ןּבָאה ,ןסינעג ןעוט רימ סָאװ םולָש ןסיורג םעד רַאפ
 טכַאמעג ןעגנורעסעּבסיױא ךַס ַא ןענעז הֹחָנֹׁשַה ןייד ךרּוד ןּוא ,ןעקנַאדרַאפ
 עלַא ףױא ןָא סָאד ןעמענ רימ ןּוא* ,קלָאפ ןקיוָאד םעד רַאפ ןרָאװעג
 רעצנַאג רעד טימ ,סקילעפ רעטסבּושָח ,זרומֹוקמ עלַא ןיא ןּוא םיִנַפֹוא

 ךיא טעּב ,ןקיטסעלַאּב רעטייוו טינ ךיד לָאז ךיא ידּכ ןּוא* .טײקרַאּבקנַאד

 רימ םירָאװ* .רוציקּב ןרעהוצסיוא ודנוא טייקסטּוג סיורג ןייד ןיא ,ךיד
 רעציירפיוא ןַא ,גנוי ןכעלדעש ַא רַאפ ןשטנעמ ןקיזָאד םעד ןענופעג ןּבָאה
 רעריפנָא ןַא ןוא ,טלעװ רערָאג רעד רעּביא ןדִיי עלַא ןשיווצ תודירמ ןּופ
 ןיז לֶלַחֹמ טװאורּפעג וליפַא טָאה רע" .םירצֹונ יד ןּופ הֹּתיַּכ רעד ןּופ

 טלָאװעג םיא ןּבָאה ןּוא ,טּפַאכעג םיא ןּבָאה רימ רָאנ ,שדקִמַה-תיֵּב סָאד

 ,ןעמוקעג זיא סַאיזיל ןַאמטּפױה רעד רעּבָא" .הרֹוּת רעודנוא טול ןטּפשִמ
 ןוא ,טנעה ערעזדנוא ןּופ ןעמונעגסױרַא טלַאװעג סיורג טימ םיא טָאה ןּוא
 ּוטסעװ םיא ןּופ* .ריד רַאפ ןעמּוק וצ רעקידלּושַאּב ענייז ןלױפַאּב טָאה
 עקיזָאד יד ןגעוונופ ,ןײלַא םיא ןטשרָאפסױא ךרּוד ,ןרעװ רָאװעג ןענעק

 ךױא ןענעז ןדִיי יד ןּוא" .םיא ןקידלּושַאּב רימ סָאװ ןגעװ ,ןכַאז עלַא

 .עקַאט סע יא יװַא זַא ,טרעכױרַאפ ןּבָאה ןּוא ,ןענַאטשעגּוצ
 ּוצ ןָאטעג קנּואו ַא םיא ּוצ טָאה לּוטנָאקָארּפ רעד יװ םעדכָאנ ןּוא *

 :טרעפטנעעג סּולוָאּפ טָאה ,ןדער
 םעד ייּב טפֹוש ַא ןרָאי ְךַס ַא ןיש טסיּב ּוד ןַא ,סייו ךיא לייוו

 ּוד םירָאװ;; ,ןקידײטרַאפ ןרעג רעּבירעד ךימ ךיא ּוט ,קלָאפ ןקיזָאד
 ּבָאה ךיא טניז ,געט ףלעװצ יװ רעמ טינ זיא'ס זַא ,ןעניפעגסיוא טסנעק
 טינ ךימ ןּבָאה ייז ןּוא * .םִיַלָשּורי ןיא ןָאט ּוצ הֹליִפּת ,ןעוועג לגְר-הלֹוע
 ןיא טינ ,ןֹומַה ַא ןציירפיוא רעדָא ,ןצימע טימ ןייז זַררָּכוַותִמ ךיז ןענּופעג
 יז: .טָאטש רעד ןיא טינ ךיוא ,תויָסָנּכיֵּתְּב יד ןיא טינ ,שדְקְמַה-תיֵּב םעד
 יז עכלעװ ןּופ ןכַאז יד ןגעװ היַאר ןייק ןעגנערּב טינ ךיוא ריד ןענעק
 ,ריד רַאפ הדֹומ ךימ ךיא ןיּב עקיזָאד סָאד רָאנ* .דניצַא ךימ ןקידלּושַאּב
 טָאג םעד ןעניד ךיא ּוט ,הדּתיִּכ ַא ןָא ןפּור ייז סָאװ ,געװ םעד טול זַא
 ןּבירשעג טייטש עס סָאװ ,גנידצלַא ןיא ןּביױלג ּוט ןּוא ,תובָא ערעזדנּוא ןּופ
 עס וַא ,טָאג ּוצ ןוחָטּב ּבָאה ךיא ןּוא:* ;םיאיִבנ יד ןיא ןּוא הרֹוּת רעד ןיא
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 סָאװ ,םיעָשר יד ןּופ ייס ןּוא םיִקידַצ יד ןּופ ייס ,םיתָמַה-תִיְחּת ןייז טעװ
 ןּבָאה ּוצ דימָּת ךימ ךיא ימַאּב ייּברעד * .ןעמעננָא ךיוא ןעּוט ןײלַא ייז

 ןיּב רָאא עכעלטע ךָאנ ןּוא" .ןשטנעמ רַאפ ןּוא טָאג רַאפ ןסיוועג ןייר ַא
 יב ןּוא:* ;תונָּברק ןּוא תובָדנ קלָאפ ןיימ רַאפ ןעגנערּב ּוצ ןעמּוקעג ךיא
 טימ טינ ,ׁשדקְמַה תיֵּב םעד ןיא טקינירעג ןענופעג ךימ ייז ןּבָאה םעד
 עכעלטע ןעוװעג ןענעז טרָאד רעּבָא ;למוטעג ןייק טימ טינ ךיוא ,ןֹומַה ןייק

 ןכַאמ ןּוא ,ריד רַאפ ָאד ןייז ּוצ טפרַאדַאּב ןטלָאװ סָאװ-* ,עױַא ןּופ ןדִיי

 עקיזָאד יד ןלָאז רעדָא* .רימ ןגעק סעּפע ןּבָאה יז ּביוא ,גנוקידלּושַאּב יד
 ןענַאטשעג ןיּב ךיא ןעוו ,ןענופעג ןּבָאה יז הֹלווַע רעסָאװ ,ןגָאז ןילַא ןשטנעמ
 סָאװ ,טרָאװ םענייא םעד רַאפ ןייז לָאז סע ןדייס *! ,ןירדָהנַס םעד רַאפ
 -תִיֲחּת ןגעוונופ :ייז ןשיװצ ןענַאטשעג ןיּב ךיא תעּב ,ןפּורעגסױא ּבָאה ךיא

 .טּפשמעג ךייא ןּופ טנייה ךיא רעװ םיִתָמַה
 ןגעוונּופ תועידי עכעלטקניּפ רעמ טַאהעג טָאה רע לייוו ,סקילעפ ןּוא *

 -=לִיַח רעד ,סַאיל תעּב :טגָאועג ןּוא ,טגײלעגּפָא ייז טָאה ,ְךֶרָד םעד

 רע ןּוא* .ןינֶע רעיא ןדײשטנַא ךיא לעװ ,ןעמוקּפָארַא טעװ ,רעריפ

 ,הרימש רעטנּוא ןרעו ןטלַאהעג לָאז רע וַא ,ןַאמטּפױה םעד ןלױפַאּב טָאה
 םיא טניירפ ענייז ןּופ םענייק ןרעװרַאפ ּוצ טינ ןּוא ,טײהַײרפ ןּבָאה רָאנ

 .ןענידַאּב ּוצ
 ,ןעליסורד טימ ןעמוקעג סקילעפ ויא ,םּורַא געט עכעלטע ןיא ןּוא *!

 ,ןסּולוָאּפ ךָאנ טקישעג טָאה רע ןּוא ,לאָרׂשי-תַּב ַא ןעוועג זיא סָאװ ,ּבייו ןייז
 תעּב ןּוא * .ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןיא הנּומֶא רעד ןגעװ טרעהעגסיוא םיא טָאה ןּוא

 ףרַאד סָאװ ,ןידַה-םֹוי םעד ןּוא ,תושיִרּפ ןּוא ,תוקדִצ ןגעו טדערעג טָאה רע
 לָאמסָאד טסגעמ ּוד :טגָאזעג ןּוא ,ןקָארשרעד סקילעפ ךיז טָאה ,ןעמּוק
 ןפור ךיד ךיא לעװ ,טייצ ערעמעװקַאּב ַא ןּבָאה לעװ ךיא ןַא ןּוא ;ןייג
 ,ןסּולוָאּפ ןופ טלעג ןגירק ּוצ טפָאהעג ךיוא רע טָאה ךַײלגוצ ** .רימ ּוצ
 טימ טָאה ןּוא ,םיא ךָאנ טקישעג טפָא ךױא רע טָאה םעד ּבילּוצ ןּוא
 סּויצרָאּפ טָאה ,רעּבירַא ןענעז רָאי ייווצ יו םעדכָאנ ןּוא* .טדערעג םיא
 טלָאװעג טָאה סקילעפ לייוו ןּוא ;ןסקילעפ ןּופ טרָא סָאד ןעמּונרַאפ סוטסעפ
 .ןטייק ןיא ןסּולוָאּפ טוָאלעגרעּביא רע טָאה ,ןדִיי יד ייּב ןייז ןֵח-אׂשֹונ

 ירד ןיא רע ויא ,ןײרַא דנַאל ןיא ןעמוקעג זיא סוטסעפ תעּב ןּוא ר
 -ישָאר יד ןּוא? .םִיַלָשּורי ןייק הירֵסיֵק ןּופ ןעגנַאגעגפױרַא םּורַא געט 1
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 ;ןסולוָאּפ ןגעוו ןעוועג עיִדֹומ םיא ןּבָאה ןדִיי יד ןּופ עטסטלע יד ןּוא םיִנַהּכ

 ןָאט יז טימ לָאז רע זַא ,טגנַאלרַאפ ןּוא* ,ןטעּבעג םיא ןּבָאה ייז ןּוא
 טכַאמעג ןּבָאה ייז לייוו ,םִיַלָשּורי ןייק ןעגנערּב ןַאמ םעד ןוָאל ןּוא ,דָסֶח ַא

 ,טרעפטנעעג טָאה סוטסעפ ןּוא* .געוו ןפיוא ןטייט ּוצ םיא גנּורעװשרַאפ ַא

 זיא ןײלַא רע ןַא ןּוא ,הירֵסיֵק ןיא ןעגנַאפעג ןטלַאהעג טרעװ סּולוָאּפ זַא

 סָאװ ,טגָאזעג רע טָאה ,יד ןלָאז רעּבירעד* .בורְקּב ןיהַא ןייג ּוצ טיירג
 יא סע ּבױא ןּוא ,רימ טימ ןרעדינּפָארַא ,טכַאמ יד ךייא ןשיװצ ןּבָאה

 .ןגָאלקנָא םיא ייז ןלָאז ,ןַאמ םעד ןיא טכערמּוא ןַא סעּפע ןַארַאפ
 רעדָא טכַא יװ רעמ טינ ייז ןשיװצ ןּבילּבעג זיא רע יװ םעדכָאנ ןּוא *

 ןרעדנַא םעד ףיוא ןּוא ;הירֵסיֵק ןייק טרעדינענּפָארַא רע טָאה ,געט ןעצ
 עמ ,ןלױפַאּב טָאה ןּוא ,טּפשִמַה-אֵסְּכ םעד ףיוא טצעזעג ךיז רע טָאה גָאט
 סָאװ ,ןדִיי יד ןּבָאה ,ןעמוקעג ויא רע ןַא ןוא" .ןסּולוָאּפ ןעגנערּב לָאז

 ןָאטעג ןּבָאה ןּוא ,טלגנירעגמּורַא םיא ,םבִיַלָׁשּורי ןּופ טרעדינעגּפָארַא ןּבָאה

 טנעקעג טינ ןּבָאה ייז סָאװ ,סעגַאלק ערעווש ןּוא ְךַס ַא םיא ןגעק ןעגנערּב

 םעד ןגעק טינ :טגָאזעג גנוקידייטרַאפ ןייז ןיא טָאה סּולוָאּפ תמחַמ" ,ןוַײװַאּב
 טימ ךיא ּבָאה רסיק ןגעק טינ ךיוא ,שדקְמַה-תיֵּב םעד ןגעק טינ ,תַד ןשידִיי

 יד ייּב ןייז ןֵחדאֹׂשֹונ טלָאװעג טָאה סּוטסעּפ יוװיֹוזַא ןּוא" .טקידניזעג סעּפע
 ןּוא ,םִיַלָשּורי ןייק ןײגפױרַא ּוטסליװ :ןסּולוָאּפ ּוצ טגָאועג רע טָאה ,ןדִיי
 סּולוָאּפ ןּוא ?ןכַאז עקיזָאד יד ןגעוונופ רימ רַאפ ןרעװ טּפשִמעג ןטרָאד
 ףרַאדַאּב ךיא ּואוו ,טּפשִמַה-אַסְּכ סרסיק ןרַאפ ןייטש ּוט ךיא :טגָאזעג טָאה
 ּוד ךיוא יװ ,הָעָר םּוש ןייק ןָאטעג טינ ךיא ּבָאה ןדִיי יד ;ןרעװ טּפשִמעג
 ןעגנַאגַאּב ןיּב ןוא ,עשָר ַא עקַאט ןיּב ךיא ּבױא?: .טּוג רעייז סע טסייוו

 ּבױא ;ןּברַאטש וצ ןּופ ּפָא טינ ךימ ךיא גָאז ,התיִמ טנידרַאפ סָאװ ,סעּפע

 ןקידלּושַאּב ןקיזָאד יד סָאװ ןיא ,ןכַאז ענעי ןופ תמָא טינרָאג ויא'ס רעּבָא
 םּוצ ךימ דנעװ ךיא .ייז ּוצ ןרעפטנערעּביא טינ ךימ רענייק ןָאק ,ךימ
 טָאה ןּוא ,םיִצַעֹי יד טימ ןטָארַאּב סוטסעפ ךיז טָאה טלָאמעד * !רסיק
 .ןייג וטסלָאז רסיֵק םּוצ ;רסיִק םּוצ טדנעװעג ךיד טסָאה וד :טרעפטנעעג

 ךלֶמ רעד ןעמּוקעג זיא ,געט עכעלטע רעּבירַא ןענעז עס ןעוו ןּוא *

 .םולָש ןסוטסעפ ןּבעגעגּפָא ןּבָאה ןּוא ,ה"ירַסיֵק ןייק עקינרעּב ןּוא ַאּפירגַא
 -רָאפ סוטסעפ טָאה ,געט ךַס ַא ןּבילּברַאפ ןטרָאד ןענעז ייז יוװיֹוזַא ןּוא !*
 ןַארַאפ זיא סע :ןגָאז וצ ױזַא ,טּפשִמ סעסּולוָאּפ ךלֶמ םעד רַאפ טגיילעג
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 יד ןּוא םבינֲהֹּכ-ישָאר יד ןּבָאה ,םִיַלָׁשּורי ןיא ןעװעג ןיּב ךיא תעּב ןּוא :*
 לייטרּוא ןַא ןטעּבעג ןּוא ,םיא ןגעוונופ ןעוועג עיִדֹומ רימ ןדִיי יד ןּופ םינקז

 ןּופ גהנֵמ רעד טינ זיא סע זַא ,טרעפטנעעג ייז ּבָאה ךיא ןּוא? .םיא ןגעק

 טייטש רעטקידלּושַאּב רעד רעדייא ,ןרעפטנעוצרעּביא ןצימע רעמיור יד
 ןקידיײטרַאפ ּוצ טייהנגעלעג ַא טָאה ןּוא ,םינָּפ-לָא-םינָּפ רעקידלושַאּב יד רַאפ

 יז ןעו ,רעּבירעד * .םיא ןגעק טכַארּבעג טרעוו סָאװ ,ןינֶע םעד עֶגֹונּב ךיז
 ּבָאה טרעיינ ,טמַאועג טינ ךימ ךיא ּבָאה ,ןעמוקעגנעמַאװצ ָאד ךיז ןענעז
 ּבָאה ןּוא ,טּפשְמַה-אָסְּכ םעד ףױא טצעועג ךיז גָאט ןרעדנַא םעד ףיוא

 ןענעז רעקידלושַאּב יד תעּב* .ןרעװ טכַארּבעג לָאז ןַאמ רעד זַא ,ןלױפַאּב
 ךיא יװ ,ןכַאז עניװַא טכַארּבעג טינ םיא ןגעוונּופ יז ןּבָאה ,ןענַאטשעגפיױא

 רעייז ןגעוונופ תונעַט םיא ןגעק טַאהעג ןּבָאה ייז טרעיינ* ;טנײמעג ּבָאה
 ףיױא ןּוא ,ןּברָאטשעג ויא סָאװ ,ַעּוׁשִי םענייא ןגעוו ןּוא ,הנּומָא רענעגייא
 קפָס ןיא ןעװעג ןיּב ךיא לייוו ןּוא* .טּבעל רע זַא ,טגָאז סּולוָאּפ ןעמעוו

 ןייג ןלעװ רע טלָאװ יצ ,טגערפעג ךיא ּבָאה ,ןטשרָאפּוצסױא סָאד יװַאיװ
 יוװיֹוזַא רָאנ?! .ןכַאז עקיזָאד יד עַגֹונּב ןרעוװ טּפשִמעג ןטרָאד ןּוא ,םִיַלָׁשּורי ןייק

 םעד ןּופ ןיִד-קַסּפ םעד ויּב ןרעװ ּוצ ןטלַאהעג ,טגנַאלרַאפ טָאה סּולוָאּפ
 .רסיֵק םּוצ ןקיש םיא לעװ ךיא זיּב ןטלַאה ּוצ םיא ,ןלױפַאּב ךיא ּבָאה ,ךלֶמ

 ןלעװ ךיוא טלָאװ ןילַא ךיא :ןסוטסעפ ּוצ טגָאזעג טָאה ַאּפירגַא ןוא

 .ןרעה םיא ּוטסעװ ,טגָאועג רע טָאה ,ןגרָאמ .ןַאמ םעד ןרעה
 טימ ןעמוקעג ןענעז עקינרעּב ןּוא ַאּפירגַא תרַעּב ,ןגרָאמ ףיוא ןּוא *

 טימ ,רעהרַאפ ןּופ ץַאלּפ םעד ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא ןענעז ןּוא ,דַארַאּפ סיורג

 םעד ףיוא ןּוא .טָאטש רעד ןּופ ןשטנעמ עבושַח יד טימ ןּוא טײלטּפױה יד
 סּוטסעפ ןּוא** .ןרָאװעג טכַארּבעגנַײרַא סולוָאּפ זיא ,ןסוטסעפ ןּופ לעּפַאּב
 ,ודנוא טימ ָאד ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ עלַא ןּוא ,ַאּפירגַא ךלֶמ :טגָאזעג טָאה
 טָאה ןדִיי ןֹוּמַה רעצנַאג רעד ןעמעװ ןגעוונופ ,ןַאמ ןקיזָאד םעד טעז ריא

 רָאט רע זַא ,ןעיירש ןָאטעג ןּוא ,ָאד ייס ןּוא םִיַלָׁשּורי ןיא ייס ,ןטעּבעג ךימ
 ןעגנַאגַאּב טינ יא רע זַא ,ןענופעג רעּבָא ּבָאה ךיא* .ןּבעל טינ רעגנעל
 טדנעװעג ךיז טָאה ןילַא רע ױװיֹוזַא ןּוא ;טױט םעד טנידרַאפ סָאװ ,טינרָאג
 טינ ּבָאה ךיא יװ תֹויָה ןּוא* .ןקיש וצ םיא ,ןסָאלשַאּב ךיא ּבָאה ,רסיק םּוצ
 םיא ךיא ּבָאה ,רַאה ןיימ ּוצ םיא ןגעוװ ןּביירש ּוצ ךַאז עטמיטשַאּב ןייק

 ;םענעגנַאפעג ַא טוָאלעגרעּביא טָאה סקילעפ ןעמעװ ,ןַאמ ַא רענייא ָאד
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 ידּכ ,ַאּפירגַא ְךֹלֶמ ,ריד רַאפ רעדנוזַאּב ןּוא ,ךייא רַאפ טכַארּבעגסױרַא
 טעז סע םירָאװ? ,ןּביירש ּוצ סָאװ ןּבָאה ךיא לָאז ,גנושרָאפסױא רעד ךָאנ
 ןזַײװנָא טינ ךַײלגּוצ ןּוא ,םענעגנַאפעג ַא ןקיש ּוצ קידלִכָׂש טינ סיוא רימ

 .םיא ןגעק ןעגנּוקידלושַאּב יד
 טּבױלרעד ריד טרעװ עס :ןסּולָאּפ ּוצ טגָאועג טָאה ַאּפירגַא ןּוא ר

 טקערטשעגסױא סּולָאּפ טָאה טלָאמעד .ןדער ּוצ ריד רַאפ ןײלַא |

 :גנּוקידיײטרַאפ ןייז ןּבױהעגנָא טָאה ןּוא ,טנַאה ןייז
 ךימ ןָאק ךיא סָאװ ,ַאּפירגַא ךלֵמ ,ךעלקילג רַאפ ךימ טלַאה ךיא?

 רעװ ךיא עכלעוו ןיא ,ןכַאז עלַא יד עֶגֹונּב ןקידייטרַאפ טנייה ריד רַאפ
 םיִנָהנֶמ עלַא ןּופ רענעק ַא טסיּב ּוד לייוו ,טֵרפִּב* ;ןדִיי יד ןּופ טקידלושַאּב

 .ןרעהוצסיוא קידלודעג ךימ ,ךיד ךיא טעּב ,ןֵּכ-לַע ;ןדִיי ייּב תולאֵַש ןּוא
 ּבײהנָא ןּופ ןעוװעג זיא סָאװ ,ןָא טנגּוי ןיימ ןּופ ,ןּבעל ןיא ךֶרֶד ןיימ *

 יז ןּוא* ,ןדִיי עלַא ןענעק ,םִיַלָשּורי ןיא ןּוא קלָאפ םענעגייא ןיימ ןשיװצ ןָא

 זַא ,ןגָאז תֹודָע ןלעװ רָאנ ןטלָאװ ייז ּבױא ,רעירפ ןּופ רימ ןגעוו ןסייוו
 ַא יװ טּבעלעג הנּומָא רעודנּוא ןּופ הֹתיִּכ רעגנערטש רעד טול ,ּבָאה ךיא

 גנּונעפָאה רעד ןגעוונופ ןרעװ ּוצ טּפשִמעג ָאד ךיא ייטש טציא ןּוא" ,ישּורּפ

 ּוצ' ,זרובָא ערעודנוא ןעװעג זדריִטבַמ טָאה טָאג סָאװ ,החָטבַה רעד ןיא
 טימ טָאג ןעניד ןיא ,ןכיירגרעד ּוצ ןפָאה םיטָבש ףלעװצ ערעודנוא רעכלעוו
 ךיא ןיּב גנונעפָאה רעקיזָאד רעד ןגעווופ ןּוא .טכַאנ ןּוא גָאט הדנְוַּכ

 ךייא ייּב סע טרעװ סָאװרַאפ* !ךלָמ ָא ,ןדִיי יד ןּופ ןרָאװעג טקידלושַאּב

 ?ןייז םיִתָמ-הִיַחמ טּוט טָאג זַא ,ךעלּבױלגמּוא רַאפ ןטלַאהעג
 ןָאט ןכַאז ְךַס ַא ףרַאד ךיא וַא ,רימ ייּב טכַארטעג ּבָאה ןיײלַא ךיא'

 ךיוא ךיא ּבָאה עקיוָאד סָאד ןּוא* .ירצֹונַה ַעּוׁשִי ןּופ ןעמָאנ םעד ןגעק

 ןיא עקילײה ְךַס ַא טרַאּפשרַאפ ךיוא ּבָאה ךיא ןּוא ;םִיַלָשּורי ןיא ןָאטעג

 ןּוא ;םביִנַהֹּכישָאר יד ןּופ תושר ןעמיקַאּב ּבָאה ךיא יװ םעדכָאנ ,תוסיִפּת
 ןיא ןּוא* .םעד ּוצ ןעוועג םיּכסַמ ךיא ּבָאה ,טעגרַהעג יז טָאה עמ תעּב
 ןעגנואווצעג ייז ּבָאה ןּוא ,טפָארטשַאּב טפָא יז ךיא ּבָאה תויִסַנּכייֵּתָּב עלַא
 ּבָאה ,סעַּכ ןיא קרַאטש ייז ףיוא ןעוװעג ןיּב ךיא לייוװ ןּוא ;ןרעטסעל ּוצ

 .ץַרָאל-ץּוח ןופ טעטש יד ןיא טגָאיעגכָאנ ןליפַא ייז ךיא
 ןופ לעפַאּב ןּוא תושר םעד טימ קָׂשָמַד ןייק הֹעיִסְנ ןיימ תעּב ןּוא ?

 געװ ןיימ ףיוא ןעועג ,ךֶלָמ ָא ,גָאט ןטימ ןיא ךיא ּבָאה * ,םיִנֲהֹּכ-ישָאר יד
 צד
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 סָאװ ,יד ןּוא רימ םּורַא ןענייש ,ןּוז יד יװ רעקיטכיל ,למיה ןּופ טכיל ַא

 ּוצ ןלַאפעג עלַא ןענעז רימ תעּב ןּוא* .רימ טימ הֹעיִסְנ יד טכַאמעג ןּבָאה
 ,לּואָש :שֶדֹוק-ןושָל ףיוא רימ ּוצ ןגָאז לֹק ַא טרעהעג ךיא ּבָאה ,דרע רעד
 ןסױטש ּוצ ךיז ריד רַאפ רעװש יא סע ?ךימ ּוטספֶדֹור סָאװרַאפ ,לּואָׂש
 רעד ןּוא ?רַאה ,ּוטסיּב רעװ :טגָאזעג ּבָאה ךיא ןּוא* .סרעכעטש יד ןגעק

 ןּוא ףיוא ייטש רעּבָא :* .טספֶדֹור ּוד ןעמעוו ,עּוׁשִי ןיּב ךיא :טגָאזעג טָאה רַאה
 טקעלּפטנַא ךימ ךיא ּבָאה םעד ּבילוצ םירָאװ ;סיפ ענייד ףיוא ךיד לעטש

 ,םעד ןּופ ייס ,תודָע ןַא ןּוא רעניד ַא רַאפ ןלַײװאוצסױא ךיד ידּכ ,ריד ּוצ
 ןעו ןכַאמ ךיד לעװ ךיא סָאװ ,םעד ןּופ ייס ןּוא ,ןעועג טסָאה ּוד סָאװ

 ןּופ ןוא קלָאפ םעדד ןּופ ןייז ליצַמ ךיד לעװ ךיא תעּב" ,רימ ןגעוונופ

 יז ןַא ,ןגוא ערעייז ןענעפע ּוצ'* ,ןקיש ךיד ּוט ךיא ןעמעוו ּוצ - ,םייֹוג יד
 טכַאמ רעד ןופ ןּוא ,טכיל םּוצ שינרעטצניפ רעד ןּופ ןרעקמּוא ךיז ןלָאז

 ןַא ןוא ,דניז ןּופ גנוּבעגרַאפ ןגירק ןלָאז ייז ידּכ ,טָאג ּוצ ןטָׂש םעד ןּופ

 ,רימ ןיא הנּומֲא ךרוד טקילײהעג ןענעז סָאװ ,יד ןשיװצ לײטּברַא
 רעד ןגעק טקינעּפשרעדיװ טינ ךיא ּבָאה ,ַאּפירגַא ךלמ ָא ,ןֵּכ-לַע *

 ןיא ךָאנרעד ,קָׂשֶמַד ןיא םדֹוק טגָאזעגנָא ּבָאה טרעיינ" ,גנואעז רעשילמיה
 ,םיוג יד ּוצ ךױא ןּוא ,הדדּוהי דנַאל ןצנַאג םעד רעּביא ןּוא ,םִיַלָׁשּורי

 סָאװ ,םיִׂשֹעַמ ןָאט ןּוא ,טָאג ּוצ ןרעקמּוא ךיז ןּוא ןָאט הבושּת ןלָאז ייז זַא
 ןדיי יד ךימ ןּבָאה הֹּביִס רעקיזָאד רעד ּבילוצ*: .הבּושּת רַאפ יּואָר ןענעז

 ,ןֵכּב= .ןטײט ּוצ טכוועג ךימ ןּבָאה ןּוא ,שדֹקְמַה-תיֵּב םעד ןיא טּפַאכעג
 ךיא ייטש ,טנייה ויּב ,טָאג ןופ זיא סָאװ ,ףליה יד ןגירקעג ּבָאה ךיא לייוו
 טרעיינ ,טינרָאג גָאז ןּוא ,סיורג רַאפ ןּוא ןיילק רַאפ ןגָאז-תודַע ּוט ןּוא ָאד

 רעד זַא* :ןעשעג טעװ עס זַא ,טגָאזעג ןּבָאה השֹמ ןּוא םיאיִבנ יד סָאװ רָאנ
 ןייטשוצפוא רעטשרע רעד ןייז טעװ רע יוװיֹוזַא ןּוא ,ןדיל ףרַאד ַחיִׂשָמ

 רַאפ ייס ןּוא ,קלָאפ םעדד רַאפ ייס ,טכיל ןגָאנָא רע טעװ ,םיתָמַה-תִיַחֹּת
 .רעקלעפ יד

 סוטסעפ טָאה ,גנוקידייטרַאפ ןייז ןטלַאהעג יװַא טָאה רע תעּב ןּוא:!
 טייקטנרעלעג סיורג ןייד ;סולוָאּפ ,עגושמ טסיּב ּוד :לֹוק ךיוה ַא ףיוא טגָאזעג
 ,עגישמ טינ ןיּב ךיא :טגָאזעג טָאה סּולוָאּפ רעּבָא* .תֹעַגּושמ ּוצ ךיד טּבַײרט
 םירָאװ .תמָא ןרעטכינ םעד דער ךיא טרעיינ ,סוטסעפ רעבּושָח רעייז
 :יירפ ךיא דער םיא ּוצ ןּוא ,ןכַאז עקיזָאד יד ןגעוונופ טסייוו ךֹלֶמ רעד



 7 ,זוכ--27 ,בכ םיחילש יד ןּופ םיׂשעמ יד 318

 ןליוהרַאפ ןענעז ןכַאז עקיזָאד יד ןּופ ענייק זַא ,טגייצרעּביא ןיּב ךיא םירָאװ

 ךלֶמ" .לקעװ ַא ןיא ןרָאװעג ןָאטעג טינ ןיא סָאד םירָאװ ;םיא ןּופ

 ַאּפירגַא ןוא* .טסּבױלג ּוד וַא ,סייוו ךיא ?םיאיִבנ יד ּוטסּבױלג ,ַאּפירגַא

 טסדעררעּביא ּוד ןּוא ,ְךַס ןיק טינ טלעפ עס :ןסולוָאּפ ּוצ טגָאזעג טָאה
 לָאו טָאג ,יַאולַה :טגָאזעג טָאה סּולוָאּפ ןוא" !יִחיִׁשמ ַא ןרעװ ּוצ ךימ

 טרעיינ ,ןײלַא ּוד רָאנ טינ ,ְךֵס ַא טימ רעדָא ,לסיּב ַא טימ יצ ,ןפלעה
 ץּוח--,ןיּב ךיא יװ עניװַא ןרעװ ןלָאז ,טניה ךימ ןרעה סָאװ ,עלַא ךיוא

 .ןטייק עקיזָאד יד
 ןּוא ,לּוסנָאקָארּפ רעד ןוא ,ןענַאטשעגפױא ויא ךֹלָמ רעד ןּופצ*

 ןּבָאה ייז יו םעדכָאנ ןּוא* ;ןסעזעג ייז טימ ןענעז סָאװ ,יד ןּוא ,עקינרעּב
 רעקיזָאד רעד :ןרעדנַא םּוצ רענייא טגָאזעג ייז ןּבָאה ,ןגיוצעגקירוצ ךיז

 ַאּפירגַא ןּוא* .ןטייק רעדָא ,התיִמ טעדרַאפ סָאװ ,ןָאטעג טינרָאג טָאה ןַאמ

 טײרפַאּב טנעקעג טלָאװ ןַאמ רעקיזָאד רעד :ןסוטסעפ ּוצ טגָאועג טָאה
 .רסיֵק םּוצ טדנעװעג ןעװעג טינ ךיז טלָאװ רע ןעוו ,ןרעוו

 ןרָאפּפָא ןלָאז רימ זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאּב יא סע יװ םעדכָאנ ןּוא ן י
 עכעלטע ןוא ןסּולוָאּפ טרעפטנעעגרעּביא ייז ןּבָאה ,עילַאטיא ןייק

 ןשיטסּוגוָא םעד ןּופ ,סיללוי ןעמָאנ ןטימ ןַאמטּפױה ַא ּוצ ענעגנַאפעג ערעדנַא
 ,עיצימַארדַא ןּופ ףיש ַא ןיא טצעזעגנַײרַא ךיז ןּבָאה רימ תעּב ןּוא" .לִיַח
 ןופ גערּב םעד ףױא ?רומֹוקמ יד ּוצ ןרָאפ ּוצ טיירג ןעוװעג יא סָאװ

 ןעװעג זיא ודנוא טימ ןּוא ,ןײרַא םִי ןיא ןרָאפעגסױרַא רימ ןענעז ,עיזַא
 גָאט ןרעדנַא םעד ןּוא* .עקינָאלַאסעט ןּופ רעינָאדעקַאמ ַא ,סּוכרַאטסירַא

 ןסּולוָאּפ טלדנַאהַאּב טָאה סוילּיי ןּוא ;ןֹודיִצ ןייק ןעמּוקעגנָא רימ ןענעז

 ךיז ןּוא טניירפ ענייז ּוצ ןייג ּוצ טּבױלרעד םיא טָאה ןּוא ,ךעלטנַײרפ
 ןענעז ,ןײרַא םִי ןיא ןטרָאד ןּופ ןרָאפעגסױרַא ןענעז רימ זַא ןּוא* .ןקיווקרעד
 ןעװעג ןענעז ןטניװ יד תֹמחַמ ,סורּפיק ןּופ תוביִבס יד ןיא ןרָאפעג רימ
 עיקיליק ייּב םִי םעד ןרָאפעגרעּבירַא ןענעז רימ יװ םעדכָאנ ןּוא* .ןגעקטנַא

 ןטרָאד ןּוא"* .עיקיל ןיא ערימ ןייק ןעמוקעג רימ ןענעז ,עיליפמַאּפ ןּוא
 ןרָאפעג זיא סָאװ ,עירדנַאסקעלַא ןּופ ףיש ַא ןענופעג ןַאמטּפױה רעד טָאה
 םעדכָאנ ןּוא" .ריא ןיא טצעזעגנַײרַא ודנּוא טָאה רע ןּוא ;עילַאטיא ןייק
 טימ ןעמּוקעגנָא רימ ןענעז ,ןרָאפעג ךעלעמַאּפ געט ךַס ַא ןענעז רימ יו
 רעטייװ ודתא טָאה טניװ רעד ליײװ ןּוא ,סּודינק רעּביאנגעק טייקירעווש
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 רעּביאנגעק ,ַאטערק ןּופ הביבס רעד ןיא ןרָאפעג רימ ןענעז ,טוָאלעג טינ
 ןענעז ,ןרָאפעגַײּברַאפ טייקירעװש טימ סע ןענעז רימ זַא ןּוא* .ענָאמלַאס
 טנעָאנ ןּוא ,ןפַאה רענייש :ןסייהעג טָאה סָאװ ,ץַאלּפ ַא ּוצ ןעמוקעג רימ

 .עײסַאל טָאטש יד ןעוװעג זיא ייּברעד
 יא ?רעיסנ יד ןּוא ,רעּבירַא ויא טייצ עשּפיה ַא יװ םעדכָאנ ןּוא?

 ,ייּברַאפ ןעװעג ןיוש ךיוא יא תיִנעַּת רעד תמחַמ ,ךעלרעפעג ןעוועג טציא
 העיִסְנ יד וַא ,עו ךיא ,ןשטנעמ :טגָאזעג ןּוא!" ,טנרָאװעג ייז סּולוָאּפ טָאה
 ןוא תאֹׂשַמ רעד רַאפ רָאנ טינ ,קויָה ְךֶס ַא ןּוא קוװיִנ טימ ןייז טעװ

 ןַאמטּפױה רעד רעּבָא* .ןּבעל רעודנוא רַאפ ךיא טרעיינ ,ףיש רעד
 זיריֵּבַהלעַּב םעד ּוצ ןּוא ןַאמרעַײטש םּוצ רעמ טכרָאהעגּוצ ךיזו טָאה
 לײװ ןּוא 5 .טגָאועג טָאה סּולוָאּפ סָאװ ,םעד ּוצ רעדייא ,ףיש רעד ןּופ
 יד ןּבָאה ,ןרעטניוװאּוצרעּביא ןטרָאד טסַאּפעגּוצ ןעװעג טינ זיא ןפַאה רעד

 "יו ייֵז טעװ רשּפָא ,ןײרַא םִי ןיא ןרָאפּוצּפָא ןטרָאד ןּופ ,ןטָארעג עטסרעמ
 ןגעק ויא סָאװ ,ַאטערק ןיא ןפַאה ַא ,סקינעפ ןייק ןעמּוק ּוצ ןעגנילעג זיא-סע

 .ןרעטניוואוצרעּביא ןטרָאד ןּוא ,חרוָמ-םורָד ןּוא חרוְמךֹופָצ

 ,טניימעג ןּבָאה ייז ןּוא ,ןוָאלּבעג דלימ טָאה טניוו-םורָד רעד תעּב ןּוא !*

 רעקנַא םעד ןּביױהעגפיוא ייז ןּבָאה ,קעוצ רעייז טכיירגרעד ןּבָאה יז זַא
 םעדכָאנ גנַאל טינ* .גערּב םייּב טנעָאנ ,ַאטערק ןּבעל ןרָאפעג ןענעז ןּוא
 ןפורעג טרעװ סָאװ ,טניומערוטש ַא ןטרָאד ןכָארּבעגסױא טָאה רעּבָא
 טנעקעג טינ טָאה ןּוא ,ןרָאװעג טּפַאכעג ןיא ףיש יד זַא ןּוא:* ;ןָאליקַארּוי

 ןּבירטעג ןענעז ןּוא ןּבעגעגרעטנּוא םיא ךיז רימ ןּבָאה ,טניו םעד ןייטשַײּב
 םעניילק ַא ןּופ הביבס רעד ןיא ןפָאלעג ןענעז רימ תעּב ןּוא * .ןרָאװעג

 טנעקעג טייקירעװש טימ םיוק רימ ןּבָאה ,תצדוָאלק ןעמָאנ ןטימ לוניא
 יז ןּבָאה ,ןגױצעגפױרַא יז ןּבָאה ייז יו םעדכָאנ ןּוא * .ףיש יד ןטלַאהנַײא
 ארֹומ ןּבָאה ייז לייוו ןּוא ;ףיש יד ןעלטרַאגּוצרעטנּוא ידּכ ןעלטימ טצונעג
 טוָאלעגּפָארַא יז ןּבָאה ,דמַאז םעד ףיוא ףױרַא יז ןלעװ רעמָאט ,טַאהעג
 רעוש ןּבָאה רימ תעּב ןּוא ** .ןרָאװעג ןּבירטעג ױזַא ןענעז ןּוא ,ןעלגעז יד
 ןּביױהעגנָא גָאט ןרעדנַא םעד ףיוא ייז ןּבָאה ,םערוטש םעד טימ טפמעקעג
 יז ןּבָאה גָאט ןטירד םעד ןּוא? ;ףיש רעד ןופ אֹּׂשַמ יד ןפרַאװאּוצסױרַא
 .ףיש רעד ןופ םילָּכ יד ןפרָאװעגסױרַא טנעה ענעגייא ערעייז טימ

 ךיז ןּבָאה ןרעטש יד טינ ןּוא ,ןּוז יד טינ ןעװ ,געט ךֵס ַא ךָאנ ןּוא
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 טָאה ,ודנּוא ףיוא טניילרַאפ ךיז טָאה טניוומערּוטש רעקרַאטש ַא ןּוא ,ןזיוװַאּב

 יװ יװַא ןּוא: .ןרעװ ּוצ לוציִנ גנונעפָאה עדעי טוָאלעגּפָא ודנּוא ייּב ךיז
 טלעטשעגקעװַא סּולוָאּפ ךיז טָאה ,ןסעגעג טַאהעג טינ גנַאל ןיוש טָאה עמ
 ןעװעג ךיז ריא טלָאװ יִתַולַה ,ןשטנעמ :טגָאועג טָאה ןּוא ,ייז ןשיווצ

 ודנוא טלָאװ ,ַאטערק ןּופ ןרָאפסױרַא ןעוועג טינ ןּוא ,רימ ּוצ טכרָאהעגּוצ

 ךייא ךיא טָאר טציא ןּוא = ,קויָה ןּוא קוזיִנ רעקיזָאד רעד ןפָארטעג טינ
 ןייק ןרעװ ןריולרַאפ טינ טעװ עס םירָאװ ;טקרַאטשעג ןּוא טסעפ ןייז ּוצ

 טכַאנ עקיטנייה םירָאװ .ןילַא ףיש יד רָאנ טרעיינ ,ךייא ןשיװצ ןּופ שפֶנ
 ןעמעװ ןּוא ,ןיּב ךיא סעמעװ ,טָאג ןּופ ְךאלַמ ַא ןענַאטשעג רימ ייּב זיא
 טסװמ ּוד ,סולוָאּפ ,ארֹומ ןייק טינ ּבָאה :טגָאועג טָאה רע ןּוא* ;ןיד ךיא
 סָאװ ,עלַא יד טקיליװַאּב ריד טָאה טָאג ,עז ןּוא ;רסיֵק םעד רַאפ ןייטש

 םירָאװ ;טקרַאטשעג ןּוא טסעפ טייז ,ןשטנעמ ,רעּבירעד** .ריד טימ ןרָאפ
 ּוצ זיא סע יװ ,יװַא עקַאט ןייז טעװ עס זַא ,טָאג ןיא זדוטּב ןיּב ךיא
 ץעגרע ףיוא ןרעװ ןפרָאװרַאפ רעּבָא ןומ רימ" .ןרָאװעג טדערעג רימ

 .לוניא ןַא
 ןּבירטעג ןענעז רימ טניז ,טכַאנ עטנצרעפ יד טנעענעג טָאה'ס תעּב ןּוא *

 טיילספיש יד ןּבָאה ,ַאירדַא ןופ םִי םעד ןיא ןיהַא ןּוא רעהַא ןרָאװעג

 ַא סעּפע ּוצ ךיז ןרעטנענרעד ייז זַא ,טכַאנ רעד ןּופ ןטימ ןיא טליפרעד
 ןענפעג ןּבָאה ןּוא ,ַײלּבקניז סָאד טוָאלעגּפָארַא ןּבָאה ייז ןּוא** .דנַאל

 לָאמַא רעדיוו יז ןּבָאה רעטייוו געוו לקיטש ַא ןּוא ;ףיט רעטפַאלק קיצנַאװצ

 ןּוא .ףיט רעטפַאלק ןצפופ ןענופעג ןּבָאה ןּוא ,ַײלּבקניז סָאד טוָאלעגּפָארַא
 ,ןולעפ ןָא ןגָאלשנָא ךיז רימ ןלעװ רעמָאט ,טַאהעג ארֹומ ןּבָאה ייז לייוו

 ןּבָאה ןּוא ,ףיש רעד רעטניה ןּופ סרעקנַא ריפ טוָאלעגּפָארַא יז ןּבָאה
 ןופ ןפױלטנַא טלָאװעג ןּנָאה טיילספיש יד תעּב ןּוא* .גָאט ףיוא טפָאהעג

 ,ןײרַא םִי ןיא לפיש סָאד טוָאלעגּפָארַא טַאהעג ןיוש ןּבָאה ןּוא ,ףיש רעד
 ןופ לייטרעדָאפ םעד ןּופ סרעקנַא ןוָאלּפָארַא ןלעװ ןטלָאװ ייז יװ ךיילג

 ריא :רענלעז יד ּוצ ןּוא ןַאמטּפױה םּוצ טגָאזעג סּולוָאּפ טָאה*י ,ףיש רעד
 .ףיש רעד ףיוא ןּבַײלּברַאפ ןלעװ עקיזָאד יד ןדייס ,ןייז ליִצַמ טינ ךיז טעו
 ןוא ,לפיש םעד ןּופ קירטש יד ןטישעגּפָא רענלעז יד ןּבָאה טלָאמעד *

 .ןלַאפּפָארַא טוָאלעג סע ןּבָאה
 עלַא יו סּולוָאּפ טָאה ,ןגָאט ּוצ ןּבױהעגנָא טָאה עס תֹעַשּב ןּוא **
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 רעטנצרעפ רעד טנייה ויא סע :טגָאזעג ןּוא ,ןסע סעּפע ןעמענ ּוצ ןטעּבעג
 ,ןָּכ לַצ* .טכװרַאפ טינרָאג טָאה ןּוא ,ןטסַאפ טּוט ןּוא טרַאװ ריא זַא ,גָאט
 רעיא רַאפ זיא סָאד לייוו ;ןסע ּוצ ןעמענ סעּפע טלָאז ריא ,ךייא ךיא טעּב
 ןייז ןּופ רָאה ןייק ןייג ןריולרַאפ טינ טעװ ךייא ןּופ םענייק םירָאװ ;גנּוטער
 ,טױרּב ןעמּונעג רֶע טָאה ,טגָאזעג סָאד טָאה רע יװ םעדכָאנ ןּוא* .ּפָאק
 ןוא ןכָארּבעצ סע טָאה רע ןּוא ,עלַא יז רַאפ טָאג טקנַאדעג טָאה ןוא
 ןּבָאה ןּוא ,טקרַאטשעג עלַא ךיז יז ןּבָאה טלָאמעד* .ןסע ּוצ ןּבױהעגנָא

 ףיש רעד ןיא לֹּכַה-ְךַסּב ןעוועג ןענעז רימ ןּוא)* .ןסע ןעמּונעג ךיוא ןיילַא
 ןסעגעגנָא ךיז ןּבָאה ייז זַא ןּוא* (.תוׁשָפנ קיצעּבז ןּוא סקעז טרעדנּוה ייווצ

 ןפרָאװעגסױרַא ןּבָאה ןּוא ,ףיש יד טכַאמעג רעטכייל ייז ןּבָאה ,טעז רעד ּוצ

 .ןײרַא םִי ןיא ץייוו םעד
 ײז ,דנַאל סָאד טנעקרעד טינ ייז ןּבָאה ,גָאט ןרָאװעג זיא'ס זַא ןוא *

 ,ןסָאלשַאּב ןּבָאה ייז ןּוא ,גערּב ַא טימ עטכּוּב ַא טקרעמַאּב רעּבָא ןּבָאה
 יד ןטינשעגּפָא ןּבָאה ייז זַא ןּוא? .ףיש יד ןריפּוצוצ ןטרָאד ,ךעלגעמ ּביוא
 יז ןּבָאה טייצ רעּבלעז רעד ןיא ןּוא ,םִי ןיא ייז טוָאלעג יז ןּבָאה ,סרעקנַא
 םעד ןגיױצעגפױרַא ןּבָאה ייז זַא ןּוא ,סרעדּור יד ןּופ קירטש יד ןדנוּבעגּפָא

 ןַא ןוא* .ּוצ גערּב םוצ ןעמּונרַאפ ךיז יז ןּבָאה ,טניװ ןרַאפ לגעזרעדָאפ

 ,ךיז ןענענעגַאּב ןעמַי ייוצ ּואװ ,טרָא ןַא ףיוא ןגָאלשעגנָא ךיז ןּבָאה ייז
 לייטרעדָאפ רעד ןּוא ;ןדָאּב םעד ףױא ףיש רעד טימ ןרָאפרַאפ יז ןענעז

 רעד ,ךעלגעװַאּבמּוא ןּבילּבעג זיא ןּוא ןסױטשעגנָא ךיז טָאה ףיש רעד ןּופ
 ןגָאלש םעד ךרוד ןכערּב ןּבױהעגנָא ךיז טָאה רעּבָא לייט רעטשרעטניה
 יד ןטײט ּוצ טַאהעג העְדּב ןּבָאה רענלעז יד ןּוא* .סעילַאװכ יד ןּופ

 .ןפױלטנַא ןּוא ןעמיושקעװַא יז ןּופ רעצימע טעװ רעמָאט ,ענעגנַאפעג
 יז טָאה ,ןסּולוָאּפ ןייז ליצַמ טלָאװעג טָאה רע לייוו ,ןַאמטּפױה רעד רעּבָא +
 ,ןעמיווש ןענעק סָאװ ,יד ןַא ,ןלױפַאּב טָאה ןּוא ,העָד רעייז ןּופ ןטלַאהעגּפָא
 ןּוא* ,השָּבִי רעד ּוצ ןעמּוקוצ םדֹוק ןּוא ,ףיש רעד ןּופ ןעגנירּפשּפָארַא ןלָאו
 רעד ןּופ ןכַאז ערעדנַא ףיוא לייט ןּוא ,רעטערּב ףיוא לייט ,עקירעּביא יד

 .הׁשָּבי רעד ףיוא טעװעטַארעג עלַא ךיז ןּבָאה ױזַא ןּוא .ףיש

 רָאװעג רימ ןענעו ,ןרָאװעג לוציִנ ןענעז רימ יװ םעדכָאנ ןּוא ו ר
 ודנוא ןּבָאה םירכָנ יד ןּוא* .עטילעמ טסייה לנזיא רעד זַא ,ןרָאװעג
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 ,רעיפ ַא ןדוצעגנָא ןּבָאה ייז םירָאװ ;דֶסֶח ןטשָּפ ןייק טינ ןיװעגסױרַא

 ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,ןגער םעד ּבילּוצ ןעמונעגפיוא עלַא ודנוא ןּבָאה ןּוא

 -פינוצ טָאה סּולוָאּפ תעּב ןוא* .טלעק רעד ּבילּוצ ןּוא ,ןעמּוקּפָארַא ןיא
 ,רעייפ םעד ףיוא טגײלעגפיורַא ייז טָאה ןּוא ךעלטיר לטניּב ַא טלמַאזעג
 ןָא טּפַאכעגנָא ךיז טָאה ןּוא ,ץיה רעד ּבילּוצ רעטָאנרעּפיּפ ַא סױרַא זיא

 ןייז ףיוא ןעגנעה ץֶרֶש םעד ןעזרעד ןּבָאה םירכָנ יד זַא ןּוא* .טנַאה ןייז
 יא ןַאמ רעקיױָאד רעד :טגָאועג ןרעדנַא םּוצ רענייא ייז ןּבָאה ,טנַאה
 םיא טּוט ,םִי םעד ןּופ ןעוועג ליִצַמ ךיז טָאה רע םַגַה ןּוא ,ַחֵצֹור ַא יאדווַא

 םעד טלסערטעגּפָא טָאה רע רָאנ* .ןּבעל ןזָאל טינ טייקיטכערעג יד רעּבָא

 ןּבָאה יז ןּוא* .טדַאשעג טינרָאג םיא טָאה'ס ןּוא ,ןירַא רעייפ ןיא ץֶרֶש

 ;טױט ןלַאפרעדינַא םיצּולּפ רעדָא ,ןרעװ ןלָאװשעג לָאז רע זַא ,טרַאװרעד
 סטכעלש םּוׁש ןייק יא םיא זַא ,ןעועג ןּוא טרַאװעג גנַאל ןּבָאה יז ןעוו רָאנ

 .טָאג ַא זיא רע זַא ,טגָאועג ןּוא ,גנּוניימ רעייז ןטיּבעג ייז ןּבָאה ,ןעשעג טינ
 סָאװ ,ןעַײרעדנעל ןעוװעג ןענעז טרָא םענעי ןּופ תונָכש רעד ןיא ןּוא'

 ןסײהעג טָאה סָאװ ,לוניא םעד ןּופ ןטסטלע םעד ּוצ טרעהעג ןּבָאה
 -רעטנּוא ךעלטנַײרפ זדנוא טָאה ןוא ,ןעמונעגפיוא ודנּוא טָאה רע ;סוילּבּוּפ

 ףיא קנַארק ןגעלעג דָארג ןיא רעטָאפ סנסו;לּבוּפ ןוא* .געט יירד ןטלַאה
 טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגנַײרַא םיא ּוצ זיא סּולוָאּפ ןּוא ;ריסקַאל ןּוא רעּביפ
 ,טנעה עניז םיא ףױא טגײלעגפױרַא טָאה רע תעּב ןּוא ,ןעװעג לֵלַּפתִמ

 ןענעז ,ןעשעג יא סָאד יװ םעדכָאנ ןּוא" .טלײהעגסױא םיא רע טָאה
 ,ןתַאלֹוח טַאהעג לזניא םעד ףיוא ןּבָאה סָאװ ,עקירעּביא יד ךיוא ןעמוקעג

 ,דובָּכ ְךֵס ַא ןָאטעגנָא ךיוא זדנוא ןּבָאה יז" .ןרָאװעג טלייהעג ןענעז ןוא
 רימ סָאװ טימ טגרָאזרַאפ ודנּוא יז ןּבָאה ,ןרָאפעגּפָא ןענעז רימ ןעוו ןּוא

 .טקיטיינעג ךיז ןּבָאה
 ןופ ףיש ַא ןיא ןרָאפעגּפָא רימ ןענעז םּורַא םיִׁשָדַח יירד ןיא ןּוא :!

 ןכייצ ריא ;לוניא םעד ייּב טרעטניועגרעּביא טָאה סָאװ ,עירדנַאסקעלַא
 ,סּוקַאריס טכיירנעג ןּבָאה רימ ןַא ןּוא = .רעדירּב-גניליװצ יד ןעװעג זיא
 טכַאמעג רימ ןּבָאה ןטרָאד ןּופ ןּוא * .געט יירד ןּבילּברַאּפ ןטרָאד רימ ןענעז

 ךיז טָאה םּורַא גָאט ַא ןיא ןּוא ;םויגער ןייק ןעמּוקעגנָא ןענעז ןּוא זַײרק ַא
 ןעמּוקעגנָא רימ ןענעז גָאט ןרעדנַא םעד ףיוא ןּוא ,טניוו-םורָד ַא ןּביוהעגפיוא
 ןטעּבעג ןענעז ןּוא ,רעדירּב ןענופעג רימ ןּבָאה ןטרָאד:* .ילָאעטּוּפ ןייק
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 ןעמוקעג רימ ןענעז םעדכָאנ ןּוא ;געט ןּביז ייז טימ ןּביײלּב ּוצ ,ןרָאװעג
 טרעהעג ןּבָאה יז תעּב ,רעדירּב יד ןענעז ןטרָאד ןּופ ןּוא * .םיור ןייק
 קרַאמ םעד ויּב יװ טייוו יװַא ןענעגעגַאּב ןעמוקעג זדנּוא ,ודנּוא ןגעוונופ
 רע טָאה ,ןעורעד יז טָאה סּולוָאּפ ןעװ .?רוינַסכַא יירד יד ןּוא סויּפַא

 -נַײרַא ןענעז רימ ןעװ ןּוא* .טקרַאטשעג ךיז טָאה ןּוא ,טָאג טקנַאדעג
 רַאפ ןעניואוו ּוצ שינעּבױלרעד ןעמוקַאּב סּולוָאּפ טָאה ,םיור ןייק ןעמּוקעג

 .טכַאװַאּב םיא טָאה סָאװ ,רענלעז םעד טימ ,ךיז
 ןפורעגפיונוצ רע טָאה םּורַא געט יירד ןיא זַא ,ןעוועג זיא סע ןּוא ?

 ךיז ןענעז ייז זַא ןּוא ;ןדִיי יד ןּופ עטסטלע יד ןעוועג ןענעז סָאװ ,ענעי

 טינרָאג ּבָאה ךיא םַגַה ,רעדירּב :טגָאזעג ייז ּוצ רע טָאה ,ןעמּוקעגנעמַאוצ
 ךיא ןיּב ,תובָא ערעזדנּוא ןּופ םיִגָהנִמ יד רעדָא ,קלָאפ םעד ןגעק ןָאטעג

 טנעה יד ןיא רענעגנַאפעג ַא םִיַלָׁשּורי ןּופ ןרָאװעג טרעפטנעעגרעּביא ךָאד
 ןּבָאה ,ןעוועג שרֹודו-רקֹוח ךימ ןּבָאה ייז יו םעדכָאנ ןּוא * .רעמיור יד ןּופ

 םּוׁש ןייק רימ ןגעק ןעװעג טינ זיא סע תֹמחַמ ,ןוָאל יירפ טלָאװעג ךימ ייז

 ןיּב ,םעד ןגעק טדנעװעגנַײא ןּבָאה ןדִיי יד ןעוו ןּוא** .הֹתיִמ רַאפ טנּורג
 ּבָאה ךיא לייװ ,טינ ;רסיק םּוצ ךיז ןדנעװ ּוצ ןעוװעג ןעגנואווצעג ךיא

 הֹּביִס רעקיזָאד רעד ןגעוונופ** .קלָאפ ןיימ ןקידלושַאּב סעּפע ןיא טלָאװעג

 םירָאװ ;ןדער ּוצ ךייא טימ ןּוא ,ןעז ּוצ ןטעּבעג רעּבירעד ךייא ךיא ּבָאה
 רעקיזָאד רעד טימ ןדנוּבעג ךיא ןיּב לאָרׂשְי ןּופ גנונעפָאה רעד ןגעוונּופ

 הדּוהי ןּופ ןעמּוקַאּב טינ ןּבָאה רימ :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה יז ןּוא*: .טייק
 רעהַא ןעמוקעג רעדירּב יד ןּופ טינ רענייק זיא ךיוא ,ריד ןגעוונופ ווירּב ןייק
 רימ* .ריד ןגעווופ סטכעלש סעּפע ןדער רעדָא ,ןייז עיִדֹומ ןָאטעג ןוא
 רעקיזָאד רעד עֶגֹונּב םירָאװ ;טסקנעד ּוד סָאװ ,ריד ןּופ ןרעה רעּבָא ןליוו

 .ריא ןגעק טדערעג טרעװ םוטעמּוא ןַא ,טנַאקַאּב ודנוא סע זיא ,הֹּתיִּב
 ןעמוקעג ייז ןענעז ,גָאט ַא טמיטשַאּב םיא ןּבָאה ייז יװ םעדכָאנ ןּוא *

 -רעד יז רַאפ טָאה רע ןּוא ;לָאצ רעסיורג ַא ןיא איִנָסכַא ןייז ןיא םיא ּוצ
 ןגעו טגָאזעג תֹודָע טָאה ןּוא ,טכַאנ זיּב ירפ רעד ןיא ןּופ ןינָע םעד טרעלק

 השֹמ-תַרֹוּת ןופ ייס ,ןַעּוׁשִי עֶגֹוּב טגייצרעביא ייז ןּוא ,םיִהֹלֲא-תֹוכלַמ םעד

 ןענעז סָאװ ,דייר יד טּבױלנעג ןּבָאה לייט ןּוא*! .םיִאיִבנ יד ןּופ ייס ןּוא
 יז ױװיֹוזַא ןּוא* .טּבױלגעג טינ ןּבָאה ערעדנַא יד ןּוא ,ןרָאװעג טדערעג
 יװ םעדכָאנ ,ןעגנַאגעגקעװַא יז ןענעז ,ןעועג קיניא טינ ךיז ןשיװצ ןענעז
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 טדערעג ׁשֶדֹוקַה-ַחּור רעד טָאה טּוג :טרָאװ ןייא טגָאזעג ךָאנ טָאה סּולוָאּפ

 :תובָא ערעייא ּוצ איִבָנַה הָיעַׁשי ךרּוד
 :גָאז ןוא קלָאפ ןקיזָאד םעד ּוצ ייג**

 ,ןייטשרַאפ טינ רעּבָא ,ןרעה ריא טעװ ןרעה

 .ןעמענַאּב טינ רעּבָא ,ןעז ריא טעװ ןעז ןּוא
 ,טעפ ןרָאװעג ויא קלָאפ ןקיָאד םעד ןּופ ץרַאה סָאד םירָאװז

 ,ןרעה ּוצ ןּופ רעווש ןענעז ןרעױא ערעייז ןּוא
 ,טכַאמרַאפ ייז ןּבָאה ןגיוא ערעייז ןּוא

 ,ןגױא ערעיײז טימ ןעז יז ןלעװ רעמָאט
 ,ןרעױא ערעייז טימ ןרעה ןוא ,ץרַאה רעייז טימ ןיײטשרַאפ ןּוא

 .אןליײה יז לעװ ךיא ןּוא ,ןרעקמּוא ךיז ןּוא
 יד ּוצ טקישעג טרעװ טָאג ןופ העושי עקיזָאד יד זַא ,ןסיו טייז ,ןֵכּב

 ,טגָאזעג סָאד טָאה רע יװ םעדכָאנ ןּוא* .ןרעה ןלעװ ייז ןּוא ;םלֹועָה-תומּוא

 ןעוועג ַחָּכַוְתִמ ְךַס ַא ךיז ןּבָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגרעדנַאנופ ןדִיי יד ךיז ןענעז

 .ךיז ןשיווצ
 רענעגנודעג רענעגייא ןייז ןיא רָאי עצנַאג ייווצ ןסעזעג זיא רע ןּוא

 ןוא*: ,םיא ּוצ ןעגנַאגעגנַײרַא ןענעז טָאװ ,עלַא ןעמונעגפיוא טָאה ןּוא ,הריִד
 ַעּושִי רַאה םעד עַגֹונּב טנרעלעג ןּוא ,טָאג ןּופ תוכלַמ סָאד טגָאזעגנָא טָאה

 .טרעוורַאפ טינ םיא טָאה רענייק ןּוא ,טייקיטומ רעצנַאג רעד טימ ַחיִׁשָמַה

 ,10 ,9 ,} היעׂשי א
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 .,4 וממא

 רעמיור יד ּוצ ווירּב רעד

 ,חיָלש ַא ןייז ּוצ ןפּורַאּב ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןופ טכענק ַא ,סולוָאּפ א

 טָאה רע סָאװ? ,טָאג ןּופ הרוׂשּב רעד רַאפ טדיישעגסיוא

 שֶדֹוקַהייֵבתִּכ יד ןיא םיאיִבנ ענייז ךרּוד רעירפ ןּופ ןעוועג ַחיִטבַמ

 ןּופ ןעמָאז םעד ןּופ ןרָאװעג ןריוּבעג זיא סָאװ ,ןּז ןייז ןגעוונופ *

 רעד ןייז ּוצ טמיטשַאּב זיא סָאװ ןּוא* ,שיילפ םעד ךָאנ טול ,ןדִוָד

 ךרוד ,השודק ןּופ טסייג םעד ךָאנ טול ,טײקרַאטש טימ םיִהֹלֶאְְּב

 ךרּוד* ,רַאה רעזדנּוא ,ַחיִׁשָּמַה ַעּוׁשִי ןּופ ;םיתמַהתִיְחּת ןייטשפיוא ןייז

 ןלעטשוצפיוא ,תרוחילש ןּוא דָסֶח ןעוועג לּבקמ ןּבָאה רימ ןעמעוו

 ,ןגעװנעמָאנ ןייז ןּופ ,תומּוא עלַא ןשיוצ הנּומָא ןּופ טײקמַאזכרָאהעג

 וצ :סֵחיִשָמַה ַעּוׁשְי ןייז ּוצ ןפּורַאּב טנעז ריא ךיוא ןעמעוװ ןשיווצ '

 ןייז ּוצ ןפּורַאּב ,טָאג ןּופ עטּבילַאּב ,םיור ןיא ןענעז סָאװ ,עלַא

 ןוא ,רעטָאפ רעזדנוא ,טָאג ןּופ םולָש ןּוא ךייא ּוצ דֶסֶח ;עקילײה

 .חיִׁשָמַה ַעּושִי רַאה םעד
 ךייא רַאפ ַחיִׁשָמַה ַעּושִי ךרוד טָאג ןיימ ךיא קנַאד תיִשאִרֹי

 רעצנַאג רעד ןיא הנּומָא רעיא ןגעוונופ טדער עמ תמחמ ,עלַא

 ןימ ןיא ןיד ךיא ןעמעוו ,תֹודָע ןיימ זיא טָאג םירָאװ" .טלעוו

 -רדֵסּכ ךייא ּוט ךיא זַא ,ןּוז ןייז ןּופ הרוׂשּב רעד ךרוד טסייג

 רשּפָא ,ןטעּב ךיא ּוט** תוליִפּת עניימ ןיא דימָּת ןּוא ,ןענָאמרעד

 םעד ךרּוד ךייא ּוצ ןעמּוק ּוצ ןייז טרעשַאּב ףֹוס-לָּכ-ףֹוס רימ טעו
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 ןענעק ךייא לָאז ךיא ידּכ ,ןעז ּוצ ךייא רַאג ךיא םירָאװ': .טָאג ןּופ ןוצָר

 ,טסייה סָאד:* ,ןקרַאטש ּוצ ךייא ידּכ ,הִנָּתַמ עקיטסײג ַא סעּפע ןלייטּוצ
 ןדנּוא ןּופ רענייא רעדעי ,ןרעװ טסיײרטעג םענייאניא ךייא טימ לָאז ךיא זַא

 ריא זַא ליװ ךיא ןּוא* .עניימ ןוא ערעייא ,הנּומָא סנרעדנַא םעד ךרּוד
 ןעמּוק ּוצ טַאהעג הֹעַדֹּב ךיא ּבָאה לָאמ ְךַס ַא וַא ,רעדירּב ,ןסיװ טלָאז

 ךױא לָאז ךיא יִדְכְּב ,(ןרָאװעג טרעטשעג הֹּתַע-תַעְל ןיּב ןּוא) ךייא ּוצ

 .זרומּוא עקירעּביא יד ןשיװצ יװ יױזַא ,טכורפ ערעסָאװ ןּבָאה ךייא ןשיווצ

 ןּוא םימָכַח יד ּוצ ,םירכָנ יד ּוצ ןּוא ןכירג יד ּוצ בֹוח-לעַּב ַא ןיּב ךיא '*

 ךיא ןיּב ,רימ ןיא טדנעוװעג ויא'ס לפיוו ףיוא זַא ,ױזַא * ;םינָארַאנ יד ּוצ

 .םיור ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,ךייא ּוצ ךיוא הרוׂשּב יד ןגָאװצנָא טיירג
 יד ויא יז תֹמחַמ ;הדרושּב רעד טימ טינ ךימ םעש ךיא םירָאװ **

 תיִׁׂשאֵר :טּבױלג סָאװ ,םענייא ןדעי ןופ העּושי ַא רַאפ טָאג ןּופ טײקרַאטש
 -טנַא טרעװ ריא ןיא םירָאװ* .ךירג םעד רַאפ ךיוא ןּוא ,דָיי םעד רַאפ

 רעד :ןּבירשעג טייטש עס יװ ,הנּומָא ּוצ הנּומָא ןופ טָאג ןּופ תוקדִצ טקעלּפ
 .אהנּומָא ןייז ךרוד ןּבעל טעװ קידַצ

 ןגעקטנַא למיה ןּופ טקעלּפטנַא טרעוו טָאג ןּופ ןרָאצמירג רעד םירָאװ **

 םעד ןרעטש סָאװ ,ןשטנעמ ןּופ טייקיטכערעגמוא ןּוא תועשַר רעצנַאג רעד
 ,טָאג ןגעוונופ ןסיוו ןעק עמ סָאװ ,סָאד תמחַמ * .טייקיטכערעגמּוא ןיא תמָא

 םירָאװ .יײז ּוצ טקעלּפטנַא סע טָאה טָאג םירָאװ ,ייז ןיא טקעלּפטנַא זיא
 גנּופַאשַאּב רעד טניז ,ןעזועג רָאלק ןרעװ ,םיא ןּופ ןכַאז ענעליוהרַאפ יד
 טכַאמעג ןענעז סָאװ ,ןכַאז יד ךרּוד ןעמּונַאּב ןרעוו ייז לייוו ,טלעוו רעד ןּופ
 ןלָאז יז ידּכ ,טייקכעלטעג ןּוא טײקרַאטש עקיּביײא ןייז ,ונייַהד ,ןרָאװעג

 ןּבָאה ,טָאג טנעקעג ןּבָאה יז םַגַה ,םעד תמחַמ*י ;גנורעפטנערַאפ ַא ןָא ןייז

 ןענעז טרעיינ ,טקנַאדעג םיא רעדָא ,טָאג יװ טרעּפכַאעג טינ םיא ייז
 זיא ץרַאה קידנעטשרַאפמּוא רעייז ןּוא ,תובָׁשחַמ ערעייז ןיא שירַאנ ןרָאװעג
 ,שםימָכַח רַאפ ןּבעגעגסױרַא ךיז ןּבָאה ייז תעּב* .ןרָאװעג טרעטצניפרַאפ
 םעד ןּופ דובָּכ םעד ןטיּברַאפ ןּבָאה ןּוא** ,םינָארַאנ ןרָאװעג ייז ןענעז
 -רַאטש ַא ןופ דליּבּפָא ןַא ןופ טלַאטשעג רעד ףיוא טָאג ןכעלּברַאטשמוא
 .ןעגנומדיוו ףיוא ןּוא ,תֹויַח עקיטיפריפ ןּוא ,לגייפ ןּופ ןּוא ,ןשטנעמ ןכעלּב

 ערעייז ןּופ תוואַּת יד ןיא טרעפטנעעגרעּביא טָאג ייז טָאה רעּבירעד **

 ,4 ,ב קוקבח א
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 ,ןילַא ךיז ןשיוצ רעּבַײל ערעייז ןקידרעוװמּוארַאפ וצ ,האמוט ּוצ רעצרעה
 ןּבָאה ןּוא ,ןגיל ַא ףיוא טָאג ןופ תמָא םעד ןטיּברַאפ ןּבָאה ייז תֹמחַמ *
 ,רעפעשַאּב םעד רעדייא ,ףַאשַאּב םעד טשרעּביל טנידעג ןּוא טרעּפכַאעג

 .ןֵמָא .קיּביא ףיוא טּבױלעג זיא סָאװ
 ;תוואַּת עקידרעוװמּוא ּוצ טרעפטנעעגרעּביא טָאג ייז טָאה םעד ּבילּוצ ?'

 ,םעד ףיוא ףרַאדַאּב ןכעלריטַאנ םעד ןטיּברַאפ ןּבָאה רעּבײװ ערעייז םירָאװ
 םעד טוָאלרַאפ רענעמ יד ןּבָאה ךיוא יװַא ןּוא" .עבָט רעד ןגעק זיא סָאװ

 תוואַּת ערעייז ןיא טנערּבעג ןּבָאה ןּוא ,ּבייו םעד ןּופ ףרַאדַאּב ןכעלריטַאנ
 ןוא ,טייקידרעװמוא ןָאטעג ןּבָאה םירָכז טימ םירָכז ;ןרעדנַא םּוצ רענייא

 .תועָט רעייז ןּופ רַכֹׂש ןלופ םעד ןעמוקַאּב ןײלַא ךיז ןיא ןּבָאה
 טָאה ,שינעטנעקרעד רעייז ןיא טָאג טכַארַאפ ןּבָאה ייז יװ יװַא ןּוא =

 ,סָאד ןָאט ּוצ ,דנַאטשרַאפ םענעּברָאדרַאפ םעד טרעפטנעעגרעּביא טָאג יז
 ,טיקיטכערעגמּוא רעדעי טימ לּופ ןענעז ייז םירָאװ* .טינ רָאט עמ סָאװ
 ,תואָמַר ,רֹקָׁש ,גירק ,החיִצר ,האנק טימ לּופ ,טײקילױװַײּב ,טײקיצַײג ,תועשר

 ,קידהוָואַג ,קידהָּפצּוח ,טָאג ןּופ םביאנוׂש ,רעּבַײרט-תוליִכר* ,יירעדיולּפ

 ,ןרעטלע ןגעק קינעּפשרעדיװ ,ןטייקידתועשר ןּופ רעטכַארטרַאפ ,שירעמירַאּב
 סָאװ* ;עקיצרַאהמערַאּבמּוא ,עזָאלּביל ,רעכערּב-דנּוּב ,שינעדנעטשרַאפ ןָא

 ןענעז ,ןכַאז עכלעזַא ןעוט סָאװ ,יד זַא ,טָאג ןּופ טּפשִמ םעד ןסייוו יז םַגַה
 ,יד טימ םיּכסַמ ךיוא ןענעז טרעיינ ,עּבלעז סָאד רָאנ טינ ןעּוט ,התיִמ-בייֵח

 .סָאד ןעּוט סָאװ
 טינ טסלָאז ּוד רעװ ,שטנעמ ָא ,גנורעפטנערַאפ ַא ןָא ּוטסיּב רעּבירעד
 ןַא טסטּפשִמ ּוד סָאװ ,םעד טימ םירָאװ ;ןטּפשִמ טסּוט סָאװ ,ןייז 3

 יד טסּוט ,טסטָּפשִמ סָאװ ,ּוד םירָאװ ,ןילַא ךיד ּוטסטּפשִמרַאפ ,ןרעדנַא
 זרָמָאֹּב טּוט טָאג ןּופ טּפשִמ רעד ןַא ,ןסײװ רימ ןּוא* .ןכַאז עּבלעז
 ,שטנעמ ָא ,עקַאט ּוטסניימ ןּוא* .ןכַאז עכלעזַא ןעּוט סָאװ ,יד רעּביא ןעמּוק
 ,עּבלעז סָאד טסוט ןּוא ,ןכַאז עכלעזַא ןעּוט סָאװ ,יד ןטּפשִמ טסּוט סָאװ
 יד ןייז הַבֹמ ּוטסּוט רעדָא * ?טָאג ןּופ טּפשִמ םעד ןענירטנַא טסעו ּוד זַא

 טסייוו ןּוא ,טײקנטלַאהעגקירּוצ ןּוא ,תונָלבַס ןּוא ,טייקסטּוג ןייז ןּופ תֹוריִׁשַע
 טימ רעּבָא" ?הבּושּת ּוצ ןריפ ךיד טּוט טָאג ןופ טייקסטוג יד זַא ,טינ

 ןרָאצמירג ריד רַאפ ןָא ּוטסלמַאז ץרַאה טנשקַערַאפ ןּוא קיקענטרַאה ןייד
 ןטכערעג םעד ןּופ גױקעלּפטנַא יד ןּוא ,ןרָאצמירג ןּופ גָאט םעד ףיוא
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 :שביִׂשעַמ ענייז טױל םענייא ןדעי ןטלעגרַאפ טעװ סָאװ" ,טָאג ןּופ טּפשִמ

 ,טייקכעלרעה ףיוא ןטרַאװ םיבֹוט-םיִׂשעַמ ןּוא דלודעג ךרוד סָאװ ,יד רַאפ'

 סָאװ ,רעּבָא יד רַאפ* ;ןּבעל קיּבייא ,טײקכעלּברַאטשמוא ןּוא ,דובָּכ ןּוא
 -עגמּוא ןכרָאהעג טרעיינ ,תמָא םעד טינ ןכרָאהעג ןּוא קינעּפשרעדיװ ןענעז
 ףיוא שינעגנערדַאּב ןּוא םירּוסי* ,ןרָאצמירג ןּוא ןרָאצ ןייז טעװ ,טייקיטכער

 ,דיי םעד ףיוא תיִׁשאֵר ,סטכעלש טוט סָאװ ,הֹמָשנ רעכעלשטנעמ רעדעי
 רַאפ םולָש ןּוא דובָּכ ןּוא טייקכעלרעה רעּבָא* ;ךירג םעד ףיוא ךיוא ןּוא

 םעד רַאפ ךיוא ןּוא ,דָי םעד רַאפ תיִׁשאֵר ,סטּוג טּוט סָאװ ,םענייא ןדעי
 .םינָּפ-אֹׂשֹונ ןייק טינ ויא טָאג םירָאװ:! ;ךירג

 ךיוא ןלעװ ,הרֹוּת רעד ןָא טקידנױעג ןּבָאה סָאװ ,עלַא םירָאװ
 רעד טימ טקידניזעג ןּבָאה סָאװ ,עלַא ןּוא ,הרֹוּת רעד ןָא ןרעװ ןריולרַאפ
 ןרעה סָאװ ,יד טינ םירָאװ * .הרֹוּת רעד ךרוד ןרעװ טּפשמעג ןלעװ ,הרֹוּת

 יד םםייקמ ןענעו סָאװ ,יד טרעיינ ,טָאג רַאפ טכערעג ןענעז ,הרֹוּת יד
 ןּבָאה סָאװ ,םלֹועָה-תומּוא יד תעּב* .טקיטרַאפטכערעג ןייז ןלעװ ,הרֹוּת
 יז םַגַה ,ייז ןענעז ,טסייה הדרֹוּת יד סָאװ עֶבֶטֹּב ןעּוט ,הרֹוּת ןייק טינ
 ןוייו ייז סָאװ ,םעד טימ** ,ןילַא ךיז רַאפ הרֹוּת ַא ,הֹרֹוּת ןייק טינ ןּבָאה

 ןסיוועג רעייז ןּוא ,רעצרעה ערעייז ןיא ןּבירשרַאפ הרֹוּת רעד ןּופ גנּואוט יד
 יז ןרעדנַא ןטימ סנייא ןענעז תובָׁשחַמ ערעייז ןּוא ,דיעמ םעדרעסיוא זיא
 יד ןטּפשִמ טעװ טָאג ןעװ ,גָאט םעד ןיא* ,הדּכומ ךיוא רעדָא ,בייַחמ

 .ַחיִׁשָמַה ַעּושִי ךרוד ,הרוׂשּב ןיימ טול ,ןשטנעמ יד ןופ ןשינעליוהרַאפ

 ךיד טסיּב ןּוא ,דָיי ַא ןופ ןעמָאנ םעד טסגָארט ּוד רעּבָא בוא ?
 ןייז טסייטשרַאפ ןּוא:* ,טָאג ןיא ךיד טסמיר ןּוא ,הרֹוּת רעד ףיוא ךמֹוס
 טסיּב ּוד תֹמחַמ ,סטכעלש ןּוא סטּוג ןשיװצ קּוליִח םעד טסייװ ןּוא ,ןוצָר
 רעריפ ַא טסיּב ןײלַא ּוד זַא ,ַחּוטּב טסיּב ןּוא * ,הרֹוּת רעד ןיא טנרעלעג

 ןַא? ,שינרעטצניפ רעד ןיא ןענעז סָאװ ,יד ןּופ טכיל ַא ,עדנילּב יד ןּופ
 טסָאה סָאװ ,רעדניק עניילק ןּופ רערעל ַא ,םינָארַאנ יד ןּופ רערעסעּבסױא

 סָאװ ,ּוד ,ןֵכֹּב"י ;הרֹות רעד ןיא תמָא םעד ןּופ ןּוא ןסיװ ןּופ םרָאפ יד
 ,טסנשרַד סָאװ ,ּוד ?ןײלַא ךיד ןענרעל טינ ּוטסּוט ,ןרעדנַא ןַא טסנרעל
 טינ טסלָאז ,טסגָאז סָאװ ,וד !ּוטסעבנג ןיילַא ןּוא ,ןענעבנַג טינ טסלָאז

 ןוא ,רעטענּפָא ןעלקע ךיד סָאװ ,ּוד ?הָנַומ ּוטסיּב ןײלַא ןּוא ,ןייז הנַומ
 טסּוט ,הדרֹוּת רעד טימ ךיד טסמיר סָאװ ,ּוד* !?ןעלּפמעט טסּבױרַאּב
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 ןופ ןעמָאנ רעד םירָאװ?* !הרֹוּת יד ןייז רבֹוע םעד ךרּוד ,ןייז םָש-לֵלַחמ
 טייטש עס יוװיֹוזַא ,א רעקלעפ יד ןשיװצ טרעטסעלעג ךייא ּבילּוצ טרעוו טָאג
 .ןּבירשעג

 בוא ;הרֹוּת יד םייקמ טסיּב ּוד ּבױא ,ןצּונ טגנערּב הֹליִמ םירָאװ**

 .הלרָע ןרָאװעג הֹליִמ ןייד ויא ,הרֹוּת רעד ףיוא רבֹוע טסיּב ּוד רעּבָא
 יצ ,הרֹוּת רעד ןופ ןטָאּבעג יד ןטיה טּוט רעטלַמעג-טינ רעד בוא ,ןֵכְּב*

 ןיא סָאװ רעד ,ָאי* !הֹליִמ רַאפ ןרעװ טנכעררַאפ הֹלרָע ןייז טינ טעו

 סָאװ ,ךיד ןטּפשִמ טעװ ,הרֹוּת יד םייַקמ ויא סָאװ רָאנ ,טלַמעג-טינ עבֶטּב

 רעד טינ םירָאװ=* .הרֹוּת רעד ףיוא רבֹוע ּוטסיּב הליִמ ןּוא תֹוא םעד טימ
 ןסיורד זיא סָאװ ,הֹליִמ זיא סָאד טינ ןּוא ,םיִנָּפִל סע זיא סָאװ ,דֶיי ַא ויא
 ןוא ,קינײװענא סע זיא סָאװ ,דָיי ַא יא רעד טרעיינ* ,שיילפ םעד ןּופ

 .תֹוא םעד ןיא טינ ןּוא ,טסיײג םעד ןיא ,ץרַאה םעד ןּופ סָאד זיא הֹליֵמ
 .טָאג ןּופ טרעיינ ,ןשטנעמ ןּופ טינ ויא ּבױל ןייז

 ןצונ רעד זיא סָאװ רעדָא ,דָי רעד טָאה הֹלעַמ רעסָאװ ,ױזַא בוא ְּ

 ןענעז יז סָאװ ,ללָּכ-תיִשאַר .ןפֹוא ןדעי ףױא ,ְךֵס ַא* ?הלליִמ ןּופ

 בױא ,ויא סָאװ םירָאװ* .טָאג ןּופ תואּובנ יד טימ ןרָאװעג טױרטרַאפנָא
 ןיז לטַבמ טפַאשַײרטעגמּוא רעייז לָאז יצ ?יירטעג ןעוועג טינ ןענעז לייט

 ,קיטפַאהרָאװ ןייז טָאג לָאז רעכיג !הדליִלֲח* ?טָאג ןּופ טפַאשַײרטעג יד
 :ןּבירשעג טייטש עס יװ ,רענגיל ַא שטנעמ רעדעי ןּוא

 ,דייר ענייד ןיא טקיטרַאפטכערעג ןייז טסלָאז ּוד ידּכ

 .בןרעװ טּפשִמעג טסעװ וד תעּב ,ןײטשַײּב טסלָאז ןּוא
 ,טייקיטכערעג סטָאג סױרַא טגנערּב טייקיטכערעגמוא רעזדנוא רעּבָא ּביוא *
 ?ןרָאצמירג טימ טּפשִמ רע סָאװ ,טכערעגמּוא טָאג ויא ?ןגָאז רימ ןלָאז סָאװ
 ,יװַא ּבױא םירָאװ !הֹליִלֲח" (.ןשטנעמ ןּופ רעגייטש םעד טול דער ךיא)
 טָאג ןּופ טײקיטפַאהרָאװ יד רעּבָא בוא" ?טלעװ יד ןטּפשִמ טָאג לָאז יװ
 ךיא רעװ סָאװרַאפ ,דובָּכ ןייז רַאפ טרעמרַאפ ןגיל ןיימ ךרּוד ךיז טָאה
 יִדֹכִּב ,סטכעלש ןָאט טינ סָאװרַאפ ןּוא* ?רעקידניז ַא יװ טּפשִמעג ץלַא ךָאנ

 לייט יװ ןּוא ,טדערַאּב שירעדמיולרַאפ ןרעװ רימ יװ--?סטּוג ןעמּוק לָאז סע
 .טכערעג ויא קַסֹּפ רעייז .ןגָאז רימ זַא ,ןטּפױהַאּב

 .6 ,אנ םיִלהּתנ .5 ,בנ היעשיא
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 ;טינ ןפֹוא םּוׁשֹּב ,ןינ ?יז יװ רעסעּב רימ ןענעז יצ ?טרָאפ סָאװ!

 יז ןַא ,ןכירג ייס ןּוא ןדִיי ייס טקידלּושַאּב רעירפ ןיוש ןּבָאה רימ םירָאװ

 :ןּבירשעג טייטש עס יװ" ,דניז רעד רעטנוא עלַא ןענעז
 ;רעניײא טינ וליפַא ,רעטכערעג ןייק ָאטינ

 ,רעקידנעטשרַאפ ןייק ָאטיני
 ;טָאג טכוז סָאװ רענייא ָאטינ

 ,ןּברָאדרַאפ ייז ןענעז עלַא ,טרעקעגּפָא טָאה רעכעלטיא וי

 .ארענייא וליפַא טינ ,סטּוג טּוט סָאװ ,רענייק ָאטינ

 ,לעק רעייז זיא רבק רענעּפָא ןַא
 .בטַאלג יז ןכַאמ גנוצ רעייז
 ןּפיל ערעייז רעטנּוא זיא גנַאלשרעטָא ןַא ןּופ םס רעד

 .גשינרעטיּב ןּוא הלָלק טימ לּופ זיא ליומ רעייז 4
 ;טּולּב ןסיגרַאפ ּוצ קנילפ ןענעז סיפ ערעייז *
 ,ןכַאילש ערעייז ןיא ןענעז ךָארּב ןּוא גנוטסיוװרַאפ **

 .דטיִנ יז ןסייוו םולָש ןּופ געװ םעד ןּוא
 .הןגױא ערעייז רַאפ ארֹומ סטָאג ָאטינ

 ,יד ּוצ ןדער יז טוט ,טגָאז הרֹוּת יד רָאנ סָאװ זַא ,ןסייוװ רימ ןּוא *

 ןרעװ לָאז לומ סכעלטיא ידּכ ,הרֹוּת רעד ןּופ לֹוע ןרעטנּוא ןענעז סָאװ

 ךרוד תמחמ*" .טָאג רַאפ בייַח ןייז לָאז טלעוװ עצנַאג יד ןּוא ,טמּוטשרַאפ

 טקיטרַאפטכערעג טינ םָדֹוירֹׂשַּב םּוש ןייק טעװ הרֹוּת רעד ןּופ םיִׂשעַמ יד

 .דניז רעד ןּופ ןסיװ סָאד טמּוק הרֹוּת רעד ךרוד םירָאװ ;םיא רַאפ ןרעוו
 רעד ןָא טָאג ןּופ תוקדִצ ַא ןרָאװעג טקעלּפטנַא זיא רעּבָא דניצַא

 יד ןּוא תררֹוּת רעד ךרּוד טגָאועג ץרודַע טרעװ ריא ףיוא סָאװ ,הרֹוּת
 ,זריִשָמַה ַעּוׁשִי ןיא הנּומָא ךרוד טָאג ןּופ תוקדִצ יד :ונַײהד = ,םיאיִבנ
 עלַא תמחַמ" ;קוליֵח ןייק ָאטינ יא טע םירָאװ .ןּבױלג סָאװ ,עלַא רַאפ
 יז תעּב"י ,טָאג ןּופ דובָּכ םעד ןּופ טרענימעג ןענעז ןּוא ,טקידניזעג ןּבָאה
 ןופ גנוילסױא רעד ךרּוד דֶסֶח ןייז ןּופ טקיטרַאפטכערעג טסיזמוא ןרעוו

 גנוּבעגרַאפ ַא ןייז ּוצ טלעטשעגסױרַא טָאה טָאג ןעמעוו" ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי
 ןרעּפיהרעּביא םעד ךרּוד ,תוקדִצ ןייז ןוייוו ּוצ ,טּולּב ןייז ןיא הנּומָא ךרּוד
 ןוייװ ּוצ ,טָאג ןופ טײקילעוטַײל רעד ּבילּוצ ,דניז ענעגנַאנַאּב רעירפ יד

 .2 ,ֹול םילהּת ה .8 ,7 ,טנ היעשי ד .7 ,י םילהּתג .10 ,ה םילהּת ב .3-1 ,די םילהּת א
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 ןּוא טכערעג ןייז לָאז ןילַא רע ידּכ ;טיצ רעקיטציא רעד ןיא תוקדִצ ןייז
 .ןַעּשְי ןיא הּומֶא טָאה סָאװ ,םעד ןּופ רעקיטרַאפטכער רעד

 רעסָאװ ךרוד .ןסָאלשעגסױא ויא סע ?ןעמיר סָאד זיא ּואו ,ןֵכְּב*

 רימ * .הדנומָא ןופ קֹוח םעד ךרּוד טרעיינ ,ןיינ ?םיִׂשעַמ ןּופ ?קֹוח ןיִמ

 ןָא ,הנּומָא ךרוד טקיטרַאפטכערעג טרעוװ שטנעמ ַא זַא ,רעּבירעד ןענעכער

 ?ןדִיי יד ןּופ רָאנ טָאג רעד טָאג זיא רעדָא"* .הרֹוּת רעד ןּופ םיִׂשֹעַמ יד
 -תומּוא יד ןּופ ךיוא ,ָאי ?םלֹועָה-תומּוא יד ןּופ ךיוא טָאג רעד טינ רע זיא
 עטלַמעג יד ןקיטרַאפטכער טעװ רע ןּוא ,רענייא ויא טָאג טניז* ,םֹלֹועָה

 ןייז לטַבֹמ ןעד רימ ןעּוט יצ* .הנּומָא ךרּוד עטלמעג-טינ יד ןּוא ,הנּומָא ןּופ

 .הרֹוּת יד םייקמ ןענעז רימ טרעיינ ;הליִלֲח ?הרֹוּת יד הנּומָא ךרּוד
 טכיירגרעד טָאה וניְבֶא םֶהָרבַא זַא ,ןגָאז רימ ןלָאז ךעלטנגייא סָאװ

 ןרָאװעג טקיטרַאפטכערעג זיא םהָרֹבַא ּביױא םירָאװ* ?שיילפ םעד טול

 רַאפ טינ רעּבָא ,ןעמיר ּוצ סָאװ טימ טַאהעג ךיז רע טָאה ,םיִׁׂשֹעַמ ךרּוד
 ןּוא ,טָאג טּבױלגעג טָאה םֶהָרֹבַא ןּוא ?קוסָּפ רעד טגָאז סָאװ םירָאװ* .טָאג

 ,םעד רַאפ רעּבָא* .אטייקיטכערעג ַא רַאפ ןרָאװעג טנכערעג םיא זיא סע
 טרעיינ ,דָסֶח ַא יװ טנכעררַאפ טינ רַכֹׂש רעד טרעװ ,ןעִימ ךיז טּוט סָאװ
 סָאװ ,םיא ןיא טּבױלג טרעיינ ,ןעִימ טינ ךיז טּוט סָאװ ,רעד ןּוא* .בֹוח ַא יו

 .טייקיטכערעג רַאפ טנכעררַאפ הנּומָא ןייז טרעוו ,עשָר םעד טקיטרַאפטכער
 ןענעכערוצ טּוט טָאג ןעמעװ ,ןשטנעמ םעד ןּבױל דִוָד טוט ךיוא יװַא*

 :םיִׂשֹעַמ ןָא טייקיטכערעג
 ,ןּבעגרַאפ ןענעז סנכערּברַאפ סעמעוװ ,יד ויא ליואוו/

 .טקעדרַאפ ןענעז םיִאָטַח סעמעוװ ןּוא
 .בדניז ןייק ןענעכער טינ טּוט טָאג ןעמעוו ,ןשטנעמ םעד זיא ליואוו*

 ךיוא רעדָא ,ןטלַמעג םעד ףױא הֹכָרּב עקיזָאד יד ךיז טיצַאּב יצ'
 -רַאפ הנּומָא ןייז ויא ןעמהָרבַא :ןגָאז רימ םירָאװ ?ןטלַמעג-טינ םעד ףיוא
 ךעלטנגיא םיא סע ויא יװַאיװ* .טייקיטכערעג ַא רַאפ ןרָאװעג טנכער
 יא רע יװ םעדכָאנ רעדָא ,רעדייא ןעװעג סע ויא ?ןרָאװעג טנכערעג
 יא רע רעדיײא טרעיינ ,םעדכָאנ ןעװעג טינ זיא סע ?ןרָאװעג טלַמעג

 ַא ,הֹליִמ ןּופ ןכיצ םעד ןעװעג לּבקמ טָאה רע ןּוא* .ןרָאװעג טְלַמעג
 רע תעּב ,הנּומָא רעד ןּופ טַאהעג טָאה רע סָאװ ,תרוקדִצ רעד ןּופ םֵתֹוח

 .2 ,| ,בל םיִלהּת ב .6 ,וט תישארּב א
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 סָאװ ,עלַא ןּופ רעטָאפ רעד ןייז לָאז רע יִדֹכִּב ,הלרָע ןיא ןעװעג זיא

 ןרעװ טנכערעגוצ יז לָאז סע ידּכ ,הֹלרָע ןיא ןּביילּב ייז םַגַה ,ןּביױלג
 רָאנ טינ ןענעז סָאװ ,יד רַאפ עטלַמעג ןּופ רעטָאפ רעד ןּוא ? ,תוקדִצ
 םהָרבַא ןּופ הנּומֶא רעד ןּופ טירט יד ןיא ךיוא ןעייג סָאװ טרעיינ ,טלַמעג
 .טלַמעג ןעװעג טינ ךָאנ יא רע תעּב טַאהעג טָאה רע סָאװ ,וניִבָא

 ,ןעמהָרבַא ּוצ החָטבַה יד ןעמּוקעג זיא הרֹוּת רעד ךרוד טינ םירָאװ
 ךרוד טרעיינ ,טלעװ רעד ןּופ ׁשֶרֹוי ןייז לָאז רע זַא ,ןעמָאז ןייז ּוצ רעדָא
 ןענעז ,הרֹוּת רעד ןּופ ןענעז סָאװ ,יד ּבױא םירָאװ!* .הנּומָא ןּופ תֹוקדִצ
 הרֹוּת יד םירָאװ* .לטֶּב החָטבַה יד ןּוא ,קיטשינ הנּומָא יד טרעוװ ,םישרֹוי
 ךיוא יא טרָאד ,הרֹוּת ןייק ָאטינ יא סע ּואו רעּבָא ;ןרָאצמירג טגנערּב
 .הריֵבַע ןייק ָאטינ

 ,דֶסֶח ךרּוד ןייז לָאז סע ידּכ ,הּומָא ןּופ ךיוא סע ויא רעּבירעד '*
 רַאפ רָאנ טינ ;ןעמָאז ןצנַאג םעד רַאפ ןײטשַאּב לָאז החָטבַה יד זַא ,יױװַא
 ןופ וזיא סָאװ ,םענעי רַאפ ךיוא טרעיינ ,הרֹוּת רעד ןּופ זיא סָאװ ,םענעי
 יװ: ,עלַא ודנּוא ןּופ רעטָאפ רעד ויא סָאװ ,ןעמהָרבַא ןּופ הנּומָא רעד
 ךיד ךיא ּבָאה רעקלעפ ְךַס ַא ןּופ רעטָאפ ַא רַאפ :ןּבירשעג טייטש עס
 ,םיתָמ-הָלַחמ ויא סָאװ ןּוא ,טּבױלגעג טָאה רע ןעמעוו ,טָאג רַאפ -אטכַאמעג
 .ןעוועג ןיוש טלָאװ סע יװ ךיילג ,ָאטינ ךָאנ ויא סָאװ ,סָאד ןפּורנָא טּוט ןּוא
 ןיא טּבױלגעג רע טָאה ,גנּונעּפָאה ןייק טַאהעג טינ טָאה רע םַגַה סָאװי*
 סע יװ טול ,רעקלעפ ךַס ַא ןּופ רעטָאפ ַא ןרעװ טעװ רע זַא ,גנונעפָאה
 רע םַגַה ןּוא* .בןעמָאז ןייד ןייז לָאז יװַא :ןרָאװעג טגָאזעג םיא ּוצ זיא
 ּבַײל ןגייא ןייז טכַארטַאּב רע טָאה ,הּומָא ןיא טכַאװשעגּפָא ןעוועג טינ זיא
 ןּוא ,רָאא טרעדנּוה םּורַא ןעװעג טלַא זיא רע לייוו ,טױט יװ טּוג ױזַא ןיוש
 ןיא ןעװעג קּפוסמ טינ ויא ןּוא" ;טכַארטרעטּומ סהֶרָׂש ןופ טייקטיוט יד
 ןיא טקרַאטשעג ךיז טָאה טרעיינ ,ןּבױלגמוא ךרוד טָאג ןּופ החָטבַה רעד
 סָאװ זַא ,ַחּוטּב ןעוועג זיא ןּוא * ,טָאג ּוצ דובָּכ ןּבעגעגּפָא טָאה ןּוא ,הנּומָא
 סָאד ויא ,ןֵכְּב= .ןָאט ּוצ תֹלֹוכיִּב ךיוא רע זיא ,ןעװעג ַחיִטבַמ טָאה רע
 ןגעװטענַײז ןּופ טינ ןּוא* .טייקיטכערעג רַאפ ןרָאװעג טנכעררַאפ ךיוא םיא
 ,ןרָאװעג טנכעררַאפ םיא זיא סע וַא ,ןרָאװעג ןּבירשעג סע ויא ןיילַא
 ,ןרעװ טנכעררַאפ טעװ עס ןעמעוו רַאפ ,ןגעווטרעודנּוא ןּופ ךיוא טרעיינ:!

 .ט ,וט תישארּב ב .5 ,וי תישארּב א
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 רעזדנוא ,ןַעּושְי ןעועג םיִתָמ-הָיַחמ טָאה סָאװ ,םיא ןיא ןּבױלג רימ לייוו
 ,סנכערּברַאפ ערעודנּוא רַאפ ןרָאװעג טרעפטנעעגרעּביא זיא סָאװ** ,רַאה

 | .גנוקיטרַאפטכער רעודנּוא רַאפ ןרָאװעג טקעוועגפיוא זיא ןּוא
 .םולָש רימ ןּבָאה ,הנּומָא ךרוד טקיטרַאפטכערעג ןענעז רימ לייוו ,ןֵכּב
 ןּבָאה רימ ןעמעוװ ךרּוד* ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי רַאה רעודנוא ךרוד טָאג טימ ה
 ןכלעוו ןיא ,דָסֶח ןקיזָאד םעד ןיא הנּומָא ןּופ גנַאנוצ רעודנוא ןעמּוקַאּב ךיוא

 טייקכעלרעה רעד ןּופ גנּונעפָאה רעד ןיא ךיז ןעיירפ רימ ןּוא ,ןעייטש רימ

 ערעודנוא ןיא ךיוא ךיז ןעיירפ רימ טרעיינ ,סָאד רָאנ טינ ןּוא* .טָאג ןּופ
 -דנַאטש ןּוא+ ,טײקיטּפַאהדנַאטש טגנערּב הרָצ יד וַא ,ןסייוו רימ לייוו ,תורָצ
 טגנערּב גנונעּפָאה ןּוא ? ,גנּונעפָאה ,טייקימיטשוצ ןוא ,טייקימיטשוצ ,טײקיטפַאה

 ןרָאװעג ןסָאגעגסױא ויא טָאג ןּופ טפַאשביל יד זרמֹחַמ ,דנַאש ּוצ טינ
 ןבעגעג ודנוא זיא סָאװ ,ׁשֶדֹוקַה-ַחּור םעד ךרוד רעצרעה ערעודנּוא ןיא

 | .ןרָאװעג
 רעד ןיא ַחיִׁשָמ ויא ,ךַאװש ןעװעג ךָאנ ןענעז רימ תעּב םירָאװ '

 רענייא טעװ ןטלעז םירָאװ' .םיִעָשר יד רַאפ ןּברָאטשעג טייצ רעקירעהעג

 רעצימע רשפָא ךָאנ ךיז טלָאװ ןטּוג םעד רַאפ ;קידַצ ַא רַאפ ןּברַאטש
 ּוצ טפַאשּביל ןייז ןויװַאּב רעּבָא טָאה טָאג" .ןּברַאטש ּוצ ןעמונעגרעטנוא

 רַאפ ַחיִׁשָמ זיא ,עקידניז ןעװעג ךָאנ ןענעז רימ תעּב סָאװ ,םעד טימ זדנּוא
 ןענעז רימ תעּב ,טציא רימ ןלעװ ןיוש תיטיִשּפ ַא" .ןּברָאטשעג זדנּוא
 םעד ןּופ םיא ךרוד ןרעװ לוציִנ ,טּולּב ןייז ךרוד ןרָאװעג טקיטרַאפטכערעג

 ןענעז ,םיאנוׂש ןעװעג ןענעז רימ תעּב ,רימ ּביױא םירָאװ'" .טָאג ןּופ ןרָאצ

 ,ןיוש אטיִשּפ ַא ,ןּוז ןייז ןּופ טױט םעד ךרּוד טָאג רַאפ ןרָאװעג טקיליװַאּב

 ןייז ךרוד ןרעװ לֹוציִנ רימ ןלעװ ,ןרָאװעג טקיליװַאּב ןיוש ןענעז רימ תעּב
 ךרּוד טָאג ןיא ךיוא ךיז ןעיירפ רימ טרעיינ ,סָאד רָאנ טינ ןּואי ;ןּבעל
 ןעועג לּבקמ טציא ןּבָאה רימ ןעמעװ ךרוד ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי רַאה רעודנּוא
 7 .גנוקיליװַאּב יד

 .טלעװ רעד ןיא ןעמוקעג דניז יד זיא ןשטנעמ ןייא ךרּוד יוװיֹוזַא ,ןֵכּב *
 עלַא ּוצ רעּבירַא טױט רעד ויא ױזַא ןּוא ,דניז ךרּוד טוט ןּוא ,ןײרַא
 ןיוש דניז זיא הרֹוּת-ןּתַמ רַאפ םירָאװ:* .טקידניזעג ןּבָאה עלַא לייוו ,ןשטנעמ
 יא סע תעּב ,טנכערעגוצ טינ טרעװ דניז רעּבָא ,טלעװ רעד ףיוא ןעוועג
 ןהשֹמ ויּב ןעמָדָא ןופ טשרעהעג טױט רעד טָאה ךָאד * .הרֹוּת ןייק ָאטינ
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 סמָדָא ןּופ ןפֹוא םעד ףיוא טקידניױעג טינ ןּבָאה סָאװ ,יד רעּביא ןליפַא

 .ןעמוק טלָאועג טָאה סָאװ ,םיא ּוצ ךעלנע זיא סָאװ ,הריִבַע
 םירָאװ .הריֵבַע רעד טימ יװ ,הִנְּתַמ רעד טימ סע זיא יװַא טינ רעּבָא **

 ְךַס ַא ,ןּברָאטשעג ךַס ַא ןענעז םענייא םעד ןּופ הריֵבֵע רעד ךרּוד בוא

 םעד ןּופ דֶסֶח םעד ךיוד הדנָּתַמ יד ןּוא ,טָאג ןּופ דֶסֶח רעד טָאה רעמ
 ןוא* !םיּבַר םעד רעּביא ןרעמרַאפ ךיז ןָאטעג ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןשטנעמ םענייא

 רעד םירָאװ ;הֹנָּתַמ יד ויא ,טקידנױעג טָאה סָאװ ,םענייא ךרּוד יװ טינ
 הֵנֶּתַמ יד רעּבָא ,םענייא ןּופ גנּולייטרּוארַאפ רעד ּוצ ןעמוקעג זיא טּפשִמ

 ךרוד ּבױא םירָאװ :* .גנּוקיטרַאפטכער ּוצ תוריֵבַע ְךַס ַא ןּופ ןעמוקעג זיא
 ,םענייא םעד ךרּוד טשרעהעג טוט רעד טָאה םענייא םעד ןּופ הריֵבַע רעד

 רעד ןּופ ןּוא ,דָסֶח ןּופ עפֶׁש יד לּבקמ ןענעז סָאװ ,יד ןלעװ רעמ ךַס ַא
 ,ןשטנעמ םענייא םעד ךרּוד ןּבעל ןיא ןשרעה ,טײקיטרַאפטכער ןּופ הנְּתַמ

 .ַחיִשְמַה ַעּושי
 עלַא רעּביא ןעמּוקעג טּפשִמ רעד זיא הריֵבַע ןייא ךרוד יױװיֹוזַא ,ןֵכְּב *

 םענייא םעד ןּופ ןענַאגעגרעּביא טײקיטרַאפטכער יד זיא ױזַא טקנּוּפ ,ןשטנעמ
 ךרּוד יו ױזַא םירָאװ * .ןשטנעמ עלַא ןּופ ןּבעל ןּוא גנּוקיטרַאפטכער רעד ּוצ
 טכַאמעג םיּבַר רעד ויא ןשטנעמ םענייא םעד ןּופ טייקינעּפשרעדיװ רעד
 טײקמַאוכרָאהעג ךרוד טביּבַר רעד טעװ יװַא טקנּוּפ ,קידניז רַאפ ןרָאװעג

 ,ןעמוקעגנַײרַא ייּברעד זיא הרֹוּת יד ןּוא* .טכערעג ןרעװ םענייא םעד ןּופ
 ךיז טָאה דניז יד ּואװ רעּבָא ;ןרעמרַאפ ךיז לָאז ןכערּברַאפ סָאד ידּכ
 יד יװ ױזַא ידּכיי ,טרעמרַאפ רערעמ ךָאנ דֶסֶח רעד ךיז טָאה ,טרעמעג

 ךרּוד ןשרעה דֶסֶח רעד לָאז יװַא טקנוּפ ,טיױט ןיא טשרעהעג טָאה דניז
 .רַאה רעודנוא ,ַחיִׁשָמַה ַעּושִי ךרוד ןּבעל ןקיּביא םּוצ טייקיטכערעג

 ידּכ ,דניז רעד ןיא ןּבַײלּברַאפ רימ ןלָאז ?ןגָאז רימ ןלָאז סָאװ ,ןֵכּב ו
 ןּברָאטשעגּפָא ןענעז סָאװ ,רימ !הליִלֲחַ* ?ןרעמרַאפ ךיז לָאז דֶסֶח רעד

 טסיײװ רעדָא* ?ןּבעל ריא ןיא ךָאנ רימ ןענעק יוזַאיװ ,דניז רעד רַאפ

 ַחיִׁשָמַה ַעּושִי ןיא ןרָאװעג טלבוטעג ןענעז סָאװ ,עלַא רימ ןַא ,טינ ריא
 ןּבָארגַאּב רעּבירעד ןענעז רימ* ?טױט ןייז ןיא ןרָאװעג ט"ל?בוטעג ןעגעז
 יװ טקנוּפ ,יִדֹכְּב ,טױט םעד ןיא הליִבט רעד ךרוד םיא טימ ןרָאװעג
 םעד ןּופ דובָּכ םעד ךרּוד עטיוט יד ןּופ ןרָאװעג טקעוװעגפיוא זיא ַחיִׁשָמ
 .ןּבעל ןּופ טײקַײנ רעד ןיא ןייג ךיוא רימ ןלָאז ױזַא ,רעטָאפ
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 -כעלנע רעד ןיא םיא טימ ןרָאװעג טפעהַאּב ןענעז רימ ּבױא םירָאװ?
 ןּופ טייקכעלנע רעד ןיא טפעהַאּב ןייז ךיוא רימ ןלעװ ,טוט ןייז ןּופ טייק

 יא שטנעמ רעטלַא רעודנוא ןַא ,ןסייוו רימ םירָאװ" .םביתְמַה-תִיְחּת ןייז
 ףּוג רעד ןרעװ ןָאטעגּפָא לָאז עס ידּכ ,ןרָאװעג טקיצירקעג םיא טימ

 .דנו רעד ּוצ טפַאשטכענק ןיא ןייז טינ רעמ ןלָאז רימ ןּוא ,דניז ןּופ
 .דניז רעד ןּופ טקיטרַאפטכערעג יא ,ןּברָאטשעג ויא סָאװ ,רעד םירָאװ/

 ןלעװ רימ זַא ,רימ ןּבױלג ,ןֵחיִׁשָמ טימ ןּברָאטשעג ןענעז רימ רעּבָא ּביוא *

 יא חַריִׁשְמ יװ םעדכָאנ ןַא ,ןסיײװ רימ םירָאװ" .םיא טימ ןּבעל ךיוא

 טינ רעמ טָאה טוט ;ןּברַאטש טינ רעמ רע טּוט ,םיִתַמַה-תיֲחּת ןענַאטשעגפױא
 ,ןּברָאטשעג יא רע סָאװ ,טױט םעד םירָאװ* .םיא רעּביא הטילש ןייק
 סָאװ ,ןּבעל סָאד רעּבָא ;קיּבײא ףיוא ןּברָאטשעג דניז רעד רַאפ רע יא

 ךיױא ךיז ריא טלָאז יװַא טקנוּפי .טָאג רַאפ ןּבעל רע טּוט ,טּבעל רע
 ןיא טָאג רַאפ קידעּבעל רעּבָא ,דניז רעד רַאפ טוט ןייז ּוצ ןענעכעררַאפ

 ַחיִשּמַה ַעּוׁשִי
 ,בַײל ןכעלּברַאטש רעיא ןיא ןשרעה טינ דניו יד רעּבירעד לָאז

 רַאפ םירבֶא ערעייא ּפָא טינ ךיוא טיג"* ;תוואַּת עריא ןכרָאהעג ּוצ ידּכ

 ,טָאג ּוצ רעּביא ךיז טיג טרעיינ ,טייקיטכערעגמוא ןּופ ןִיַזילּכ יװ דניז רעד
 ןיַזיִלּכ יװ םירבֲא ערעיײא ןּוא ,עטױט יד ןּופ ענערָאװעג קידעּבעל יװ

 הטילש ןייק ןּבָאה טינ טעװ דניז יד םירָאװ:* .טָאג רַאפ טייקיטכערעג ןּופ
 רעטנּוא טרעיינ ,הרֹוּת רעד רעטנוא טינ טנעז ריא תֹמחַמ ,ךייא רעּביא
 .דָסֶח םעד

 רעד רעטעא טינ ןענעז רימ לייוו ,ןקידניז רימ ןלָאז ?דניצַא ןּוא י*
 ּוצ ןַא ,טינ ריא טסיײװ יצ'* !הֹליִלָח ?דֶסֶח םעד רעטנּוא טרעיינ ,הרֹוּת
 יד ריא טנעז ,טײקמַאוכרָאהעג ּוצ טכענק יװ רעּביא ךיז טיג ריא ןעמעוו
 דנז רעד ןּופ ויא סָאד ייס ,ןכרָאהעג טּוט ריא ןעמעװ ,םיא ןּופ טכענק
 טּבױלעג רעּבָא ?טייקיטכערעג ּוצ טײקמַאוכרָאהעג ןּופ רעדָא ,טיוט םּוצ
 רעּבָא ריא טנעז ,דניז רעד ןּופ טכענק ןעוועג טנעז ריא יוװיֹוזַא זַא ,טָאג זיא
 רעכלעוו ּוצ ,גנונרעל ןופ םרָאפ רענעי ּוצ ןצרַאה ןּופ םַאזכרָאהעג ןרָאװעג
 טײרפַאּב טנעז ריא לײװ ןּוא:* .ןרָאװעג טרעפטנעעגרעּביא טנעז ריא
 ךיא * .טייקיטכערעג ןּופ טכענק ןרָאװעג ריא טנעז ,דניז רעד ןּופ ןרָאװעג

 רעיא ןּופ טײקכַאװש רעד ּבילּוצ ,ןשטנעמ ןּופ רעגייטש םעד טול דער
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 טכענק רַאפ םירבַא ערעייא ןּבעגעגרעּביא טָאה ריא יוװיֹוזַא םירָאװ .שיילפ

 טציא ריא טלָאז ױזַא טקנוּפ ,תועשר ּוצ תועשְר ןּופ ןוא האמוט רעד ּוצ
 .השודק רַאפ טייקיטכערעג ּוצ םירבַא ערעייא ןּבעגרעּביא

 ןעוועג ריא טנעז ,דניז רעד ןּופ טכענק ןעוועג טנעז ריא תעּב םירָאװ יי

 טַאהעג טלָאמעד ריא טָאה טכורפ רעסָאװ ,ןֵכֹּב** .טייקיטכערעג ןּופ יירפ
 ןופ ףֹוס רעד םירָאװ ?ןעמעש טציא ךיז טּוט ריא עכלעוו טימ ,ןכַאז ענעי ןּופ
 ןּופ ןרָאװעג טיײרפַאּב טנעז ריא תעּב ,טציא רעּבָא = .טוט זיא ןכַאז ענעי
 ןופ טכורפ רעייא ריא טָאה ,טָאג ןּופ טכענק ןרָאװעג טנעז ןּוא דניז רעד

 זיא דניז ןּופ רֵכֹׂש רעד םירָאװ* .ןנעל קיּביא- ףֹוס םּוצ ןּוא ,-דשודק

 ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןיא ןּבעל קיּביא זיא טָאג ןּופ הֹנָּתַמ יד רעּבָא ;טױט רעד

 .רַאה רעודנּוא
 סָאװ ,ןשטנעמ ּוצ דער ךיא םירָאװ- רעדירּב ,טינ ריא טסייוו רעדָא ֶו

 -לָּכ ,ןשטנעמ ַא רעּביא הטילש טָאה הרֹוּת יד זַא-?הדרֹוּת יד ןענעק

 רעד ךרּוד ןדנוּבעג זיא יורפ עטַארײהרַאפ יד םירָאװ" ?טּבעל רע ןֵמּו
 זיא ,טּברַאטש ןַאמ רעד רעּבָא ּביױא ;טּבעל רע ןַמוילַּכ ,ןַאמ םעד ּוצ הרֹוּת
 טימ ךיז טפעהַאּב יז ּביױא ,רעּבירעד* .ןַאמ םעד ּוצ ןיִד םעד ןּופ רוטָּפ יו

 ;הנֹז ַא ןרעוװ ןפּורעגנָא יז טעװ ,טּבעל ןַאמ ריא ןַמו-לָּכ ,ןַאמ ןרעדנַא ןַא
 ויא יז ןַא ,יױזַא ,ןיִד םעד ןּופ יירפ יז זיא ,טּברַאטש ןַאמ רעד ּבױא רעּבָא

 .ןַאמ ןרעדנַא ןַא טימ ךיז טפעהַאּב יז םַנַה ,הנֹוז ןייק טינ
 רעד רַאפ טוט ןרָאװעג טנעז ריא ךיוא ,רעדירּב עניימ ,רעּבירעד

 ּוצ ,ןרעדנַא ןַא טימ ןרעוו ּוצ טפעהַאּב ידּכ ,ןֵחיִׁשָמ ןּופ ףּוג םעד ךרּוד הרֹוּת
 -סױרַא ןענָאק ןלָאז רימ יִדכִּב ,םיתָמַה-תִיְחֹּת ןענַאטשעגפױא ויא סָאװ ,םיא
 ,שיילפ םעד ןיא ןעוועג ןענעז רימ תעּב םירָאװ" .טָאג רַאפ תוריּפ ןעגנערּב

 ןיא טקריוװעג ,הרֹוּת רעד ךרּוד ןעוועג ןענעז סָאװ ,תֹוואַּת עקידניז יד ןּבָאה
 ןענעז טציא רעּבָא* .טיוט םעד רַאפ תוריּפ ןעגנערּבוצסױרַא םירבָא ערעודנּוא
 סָאװ ּוצ ,םעד ןופ ןּברָאטשעג ןענעז רימ לייוו ,הרֹוּת רעד ןּופ יירפ רימ
 םעד ןּופ טײקַײנ רעד ןיא ןעניד רימ זַא ,ױזַא ,ןעדנוּבעג ןעוועג ןענעז רימ

 .תֹוא םעד ןּופ טײקטלַא רעד ןיא טינ ןּוא ,טסייג
 ךָאד !הֹליִלֲח ?דניז ויא הרֹוּת יד זַא ?ןגָאז רימ ןלָאז סָאװ ,רעּבירעד'

 ךיא םירָאװ ;הרֹוּת רעד ךרּוד ןדייס ,דניז ןייק טנעקעג טינ טלָאװ ךיא
 :טגָאועג טינ טלָאװ הרֹוּת יד ןעוו ,טייקיטסולג ןייק ןּופ טסּואוװעג טינ טלָאװ
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 ןָא םירָאװ ;ןטײקיטסּולג ײלרעלַא טָאּבעג םעד ךרוד רימ ןיא טקריװעג טָאה
 רעד ןָא טּבעלעג לָאמַא ּבָאה ךיא ןּוא" .טױט דניז יד זיא הרֹוּת רעד
 ,טּבעלעגפיוא דניז יד טָאה ,ןעמוקעג זיא טָאּבעג סָאד תעּב רעּבָא ,הררֹוּת
 םּוצ ןייז טלָאועג טָאה סָאװ ,טָאּבעג סָאד ןּוא * ;ןּברָאטשעג ןיּב ךיא ןּוא
 ,דניז יד םירָאװ! .טױט רעד רימ רַאפ ןיא ,ןענופעג ךיא ּבָאה ,ןּבעל

 ,טרַאנעגּפָא טָאּבעג םעד ךרוד ךימ טָאה ,הֹּביִס ַא ןענופעג טָאה יז תעּב
 סָאד ןּוא ,קילײה ויא הרֹוּת יד ןַא ,יװַא* .םיא ךרּוד טייטעג ךימ ןּוא

 .טּוג ןּוא ,קיטרַאפטכער ןּוא ,קיליײה ןיא טָאּבעג

 !טױט םּוצ רימ רַאפ ןרָאװעג ,טּוג ויא סָאװ ,סָאד ןעד זיא יצ *
 ,דניז ַא רַאפ ןרעװ טקעלּפטנַא ןענעק לָאז יז ידּכ ,דניז יד טרעיינ !הֹליִלֲח

 םעד ךרוד יֵדכִּב ,סטּוג םעד ךרוד טױט םעד טקריװעג רימ ןיא טָאה

 הרֹוּת יד וַא ,ןסייוו רימ םירָאװ-* .ןרעװ קידניז רעייז דניז יד לָאז טָאּבעג
 .דנז רעד רעטנּוא טפיוקרַאפ ,טייקיטסּולג ןיּב ךיא רעּבָא ,תרויָנחּור זיא
 ,ליו ךיא סָאװ טינ םירָאװ ;טינ ךיא ייטשרַאפ ,ּוט ךיא סָאװ ,סָאד םירָאװ *
 רעּבָא ּבױא'* .ךיא ּוט סָאד ,טנייפ ּבָאה ךיא סָאװ טרעיינ ,ךיא ּוט סָאד

 .טּוג יא הרֹוּת יד זַא ,הדֹומ ךיא ןיּב ,ךיא ּוט סָאד ,טינ ליוו ךיא סָאװ
 סָאװ ,דניז יד טרעיינ ,סָאד ּוט סָאװ ,רעמ סָאד ןיּב ךיא טינ ,דניצַא ןּוא

 ןימ ןיא ,טסייה סָאד ,רימ ןיא זַא ,סייו ךיא םירָאװ* .רימ ןיא טניואוו

 ,ןַארַאפ רימ ןיא ויא רענַאּב רעד םירָאװ .סטּוג ןייק טינ טניואוו ,שיילפ

 ,ליװ ךיא סָאװ ,עטּוג סָאד םירָאװ* .טינ ,טּוג ןיא סָאװ ,ןָאט ּוצ רעּבָא

 ,ןֵכֹּבי .ךיא ּוט סָאד ,טינ ליװ ךיא סָאװ ,עוייּב סָאד טרעיינ ;טינ ךיא ּוט
 ּוט סָאװ ,ךיא טינ רעמ סָאד ויא ,טינ ליװ ךיא סָאװ ,סָאד ּוט ךיא ּביױא
 ,רימ ןיא טניואוו סָאװ ,דניז יד טרעיינ ,סע

 סָאד ןָאט ליװ סָאװ ,רימ ןיא זַא ,קֹוח םעד רעּבירעד ןיפעג ךיא !!
 ןּופ הרֹוּת רעד ןיא ךימ יירפ ךיא םירָאװ" .עזייּב סָאד ןַארַאפ זיא ,עטּוג
 עניימ ןיא רעּבָא עז ךיא"* ;ךָאנ ןשטנעמ ןטסקינַײװענא םעד טול טָאג
 ןּוא ,לכֵׂש ןיימ ןּופ קֹוח םעד ןגעק ןטלַאה המָחֹלִמ קֹוח רעדנַא ןַא םירבַא
 רעד ןּופ קֹוח םעד רעטנּוא טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןעגנערּב ךימ טּוט סָאװ
 !ןיּב ךיא סָאװ שטנעמ רעכעלקילגמּוא ָא** .םירבַא עניימ ןיא זיא סָאװ ,דניז

 ,הֹּביִס ַא ןעופעג טָאה יז לייוו ,דניז יד רעּבָא* .אןטסולג טינ טסלָאז ּוד

 .18 ,ה םירבד ;14 ,כ תֹומש א
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 ךיא* ?טױט ןקיזָאד םעד ןופ ףוג םעד ןּופ ןייז ליצַמ ךימ טעװ רעוו

 ןופ ךיא ּוט ,רעּבירעד ןּוא !רַאה רעזדנוא ,ַחיִׁשָמַה ַעּושִי ךרוד טָאג קנַאד
 ,שיילפ םעד טימ רעּבָא ,טסייג ןיימ טימ טָאג ןּופ הרֹוּת יד ןעניד ןילַא רימ
 ,דניז ןּופ ץעועג סָאד

 ןענעז סָאװ ,יד רַאפ גנּוטָּפשִמרַאפ ןייק דניצַא ָאטינ רעּבירעד ויא סע
 ַעּושִי ןיא םייַחַה ַחּור םעד ןּופ הרֹוּת יד םירָאװ? .ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןיא

 .טױט ןּופ ןּוא דניז ןופ ץעועג םעד ןּופ טײרפַאּב ךימ טָאה זַריִׁשְמַה
 ךַאװש ןעװעג ויא יז לייוו ,ןָאט טנעקעג טינ טָאה הרֹוּת יד סָאװ םירָאװ?

 רעד ןיא ןּוז םענעגייא ןייז ןקיש םעד טימ ,טָאג טָאה ,שיילפ םעד ךרּוד
 ןיא דניז יד טּפשִמרַאפ ,דניז רעד ןגעוונופ ןּוא שיילפ ןקידניז ןּופ טלַאטשעג

 ןרעװ םיּוקמ לָאז הרֹוּת רעד ןּופ טײקיטרַאפטכער יד ידּכ* ,שיילפ םעד

 .טסײג םעד טױל טרעיײנ ,שילפ םעד טױל טינ ןעייג סָאװ ,זדנּוא ןיא
 םעד ןּופ ןכַאז יד ןגעוו ןטכַארט ,שיילפ םעד טול ןענעז סָאװ ,יד םירָאװ!

 םעד ןּופ ןכַאז יד ןגעװ ,טסיג םעד טױל ןענעז סָאװ ,יד רעּבָא ;שיילפ
 ןטכַארט סָאד רעּבָא ,טוט ויא שיילפ םעד ןּופ ןטכַארט סָאד םירָאװ* .טסייג

 שיילפ םעד ןּופ ןטכַארט סָאד תֹמחַמ' ,םולָש ןּוא ןּבעל זיא טסייג םעד ןּופ
 ,טָאג ןּופ הרֹוּת רעד קינעטרעטנּוא טינ ןיא סע לייוו ;טָאג ןגעק האנְׂש זיא
 ןענעק ,שיילפ םעד ןיא ןענעז סָאװ ,יד ןּוא* .ןייז טינ ךיוא סע ןעק ןּוא

 .ןרעװ ןלעפעגליואוו טינ טָאג
 ּביױא ,טסיײג םעד ןיא טרעיינ ,שיילפ םעד ןיא טינ טנעז ריא רעּבָא'

 רעצימע ּבױא רעּבָא .ךייא ןיא ןעניואו תֶמָאֹּב טוט טָאג ןּופ טסייג רעד

 ּבױא ןוא? .םיא ּוצ טינ טרעהעג דעד ,ןֵחיִׁשָמ ןּופ טסייג םעד טינ טָאה
 טסייג רעד רעּבָא ,דניז רעד ּבילּוצ טױט ףּוג רעד ויא ,ךייא ןיא ויא ַחיִׁשְמ
 סָאװ ,םיא ןּופ טסייג רעד רעּבָא ּביױא?: .טייקיטכערעג רעד ןגעוונופ טּבעל
 טָאה סָאװ ,רעד טעװ ,ךייא ןיא ןעניואוו טּוט ,ןעוועג םיִתָמ-הָיַחמ ןַעּושִי טָאה
 עכעלּברַאטש ערעייא ןכַאמ קידעּבעל ךיוא ,ןֵחיִשָּמַה ַעּושִי ןעוועג םיִתָמ-הָיַחמ
 .ךייא ןיא ןעניואוו טּוט סָאװ ,טסיײג ןייז ךרוד רעּבַײל

 ןּבעל ּוצ ,שיילפ םעד טינ עקידלוש ןענעז רימ ,רעדירּב ,רעּבירעד *
 ריא טוומ ,שיילפ םעד טױל טּבעל ריא ּביױא םירָאװ:*--שיילפ םעד טול
 םעד ןּופ םיִׂשֹעַמ יד ןטײטּפָא טסייג םעד ךרּוד טּוט ריא רעּבָא בוא ,ןּברַאטש
 טסייג םעד ךרוד טריפעג ןרעװ סָאװ ,עלַא םירָאװ-* .ןּבעל ריא טעװ ,ףּוג
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 ןעװעג לּבקמ טינ טָאה ריא םירָאװי* .טָאג ןּופ רעדניק ןענעז ,טָאג ןּופ
 טָאה ריא טרעיינ ,ןּבָאה ּוצ ארֹומ לָאמַא ךָאנ טפַאשטכענק ןּופ טסייג םעד
 ןפור םיא ךרוד סָאװ ,רעדניק ענעמּונעגנָא ןּופ טסייג םעד ןעוועג לּבקמ

 ,טסײג רעודנוא טימ תודָע טגָאז ןײלַא טסייג רעד?" !רעטָאפ ,אָּבַא :רימ

 ,םישרֹוי ךיוא רימ ןענעז ,רעדניק ּביוא ןּוא " .טָאג ןּופ רעדניק ןענעז רימ זַא

 ןדיל רימ ּבױא ,ןֵחיִׁשָמ טימ םישרֹוי עקידתּופּתּושּב ןּוא ,טָאג ןופ םישרֹוי
 .ןרעװ טכעלרעהרַאפ םיא טימ ךיוא ןלָאז רימ ידּכ ,םיא טימ

 טינ ןענעז טייצ רעקיטנַײה רעד ןּופ ןדייל יד זַא ,ןכער ךיא םירָאװ *
 טקעלּפטנַא ודנוא טעװ סָאװ ,דובָּכ םעד טימ ןרעוװ ּוצ טכַײלגרַאפ טרעוו

 ןטרַאװ טוט ףַאשַאּב םעד ןּופ גנוטרַאװרעד עטסנרע יד םירָאװ * .ןרעוו
 ףַאשַאּב רעד םירָאװ"" .טָאג ןּופ רעדניק יד ןּופ גקעלּפטנַא רעד ףיוא
 ,ןליװ םענעגייא ןייז ןּופ טינ ,טייקיטשינ רעד ןרָאװעג קינעטרעטנּוא יא

 ,גנּונעפָאה רעד ןיא טכַאמעג קינעטרעטנּוא םיא טָאה סָאװ ,םיא ךרּוד טרעיינ

 -טכענק רעד ןופ ןרעװ טויילעגסיוא ךיוא טעװ ןײלַא ףַאשַאּב רעד ןַאו
 סטָאג ןופ -דובָּכ םעד ןּופ טייהַײרפ רעד ּוצ גנוּברַאדרַאפ ןּופ טפַאש

 טּוט םענייאניא ףַאשַאּב רעצנַאג רעד זַא ,ןסייו רימ םירָאװ .רעדניק
 ךיוא טרעיינ ,סָאד רָאנ טינ ןּוא* .דניצַא זיּב ןייּפ ןיא ןקיטייוו ןּוא ןצפיז
 ןצפיו רימ ךיוא ,טסײג םעד ןּופ טביריּכיּב יד ןּבָאה סָאװ ,ןײלַא רימ

 רעד ףױא ,טכער-רעדניק רעזדנּוא ףױא ןטרַאװ רימ תעּב ,ןײלַא ךיז ןיא

 ןענעז גנונעפָאה רעקיזָאד רעד ןיא םירָאװ!* .ףּוג רעזדנּוא ןּופ גנוזיילסיוא

 ;גנּונעּפָאה ןייק טינ זיא ,טעז ןעמ סָאװ ,גנּונעפָאה ַא רעּבָא .ןרָאװעג לוציִנ רימ
 ףיוא ןפָאה רימ רעּבָא ּביוא* ?טעז רע סָאװ ,םעד ףיוא טפָאה רעװ םירָאװ

 .טייקידלּודעג טימ ףיורעד רימ ןטרַאװ טלָאמעד ,טינ ןעעז רימ סָאװ ,םעד
 ןיא טסײג רעד ךיא ודנוא טפלעה ןפֹותצ ןּבלעז םעד ףיוא ןּוא *"

 =ֵלַּפתִמ ןפרַאד רימ יװַא יװ טינ ןסייוו רימ םירָאװ ;טײקכַאװש רעזדנוא
 ,ןצפיז טימ ןכערּפשריפ ודנוא רַאפ טּוט ןײלַא טסייג רעד רעּבָא ,ןייז ּוצ
 יד ןטשרָאפ טּוט סָאװ ,רעד ןּוא" .ןרעװ טדערעגסױרַא טינ ןענעק סָאװ
 טּוט רע תֹמחַמ ,טסייג םעד ןּופ הבָׁשחַמ יד ויא סע סָאװ טסייוו ,רעצרעה
 .טָאג ןופ ןוצָר םעד ךָאנ טױל ,עקילייה יד רַאפ ןכערּפשריפ

 סָאװ ,יד רַאפ ןטּוג םּוצ ןקריו טּוט גנידצלַא זַא ,ןסייוו רימ ןּוא *
 .הנוָוַּכ ןייז ךָאנ טול ןפּורַאּב ןענעז סָאװ ,יד רַאפ עקַאט ,טָאג ּביל ןּבָאה
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 -סיורָאפ ךױא רע טָאה ,טנעקעג רעירפ ןּופ טָאה רע ןעמעװ םירָאװי
 ןייז לָאז רע ידּכ ,ןּוז ןייז ןּופ טלַאטשעג רעד ּוצ ךעלנע ןייז וצ טמיטשַאּב
 ,טמיטשַאּבסיױרָאפ טָאה רע ןעמעוו ןּוא* .רעדירּב ךַט ַא ןשיװצ רֹוכּב רעד
 רע טָאה יד ,ןפּורַאּב טָאה רע ןעמעװ ןּוא ;ןפּורַאּב ךיא רע טָאה יד
 רע טָאה יד ,טקיטרַאפטכערעג טָאה רע ןעמעוו ןּוא ;טקיטרַאפטכערעג
 .טכעלרעהרַאפ ךיוא ךיוא

 ,ןדנּוא רַאפ ןיא טָאג ּבױא ?םעד ּוצ ןגָאז רעּבירעד רימ ןלָאז סָאװ!
 םענעגייא ןייז טנישעג טינ טָאה סָאװ ,רע* ?ודנוא ןגעק ןייז ןָאק רע
 רע לָאז יװַאיװ ,עלַא ודנוא רַאפ טרעפטנעעגרעּביא םיא טָאה טרעיינ ,ןּוז
 ןגָאלקרַאפ סעּפע טימ טעװ רעװ* ?ןעקנעש גנידצלַא טינ םיא טימ זדנּוא
 זיא רעוו** ;ןקיטרַאפטכער טוט סָאװ ,טָאג יא סע ?עטלייװרעדסױא סטָאג
 ,ןּברָאטשעג זיא סָאװ ,חיִׁשָמַה ַעּושִי יא סע ?ןטּפשִמרַאפ טּוט סָאװ ,רעד
 רעד ייּב זיא סָאװ ,םיתָמַה-תֵיְחּת ןענַאטשעגפױא ויא סָאװ ,טשרעּביל ,ָאי
 רעװ** .זדנּוא רַאפ ןכערּפשריפ ךיוא טּוט סָאװ ןּוא ,טָאג ןּופ טנַאה רעטכער
 רעדָא ,תורָצ ןלָאז ?ןזַרריִשְמ ןּופ טפַאשּביל רעד ןּופ ןדײשּפָא ודנוא טעװ
 ,הֵנָּכַס רעדָא ,טײקטעקַאנ רעדָא ,רעגוה רעדָא ,הפידר רעדָא ,תוקחַד
 :ןּבירשעג טייטש עס יװיֹזַא* ?דרעװש רעדָא

 ,גָאט ןצנַאג םעד טעגרָהעג רימ ןרעװ ןגעװטענַײד ןּופ םירָאװ
 .אהטיחש רעד ּוצ ףָאש יװ ןרָאװעג טנכעררַאפ ןענעז רימ

 סָאװ ,םיא ךרּוד סרעגיזַאּב יװ רעמ רימ ןענעז ןעמעלַא םעד ןיא רעּבָא "
 ןּוא ,טױט רעד טינ זַא ,ַחּוטֹּב ןיּב ךיא םירָאװ** .טַאהעג ּביל זדנּוא טָאה
 טינ ,ןכַאז ענענַארַאפ טינ ,תולָשמָמ טינ ןּוא ,םיכָאלַמ טינ ,ןּבעל סָאד טינ
 ןייק טינ ךיוא ,ףיט טינ ,ךייה טינ* ,תרורובג טינ ,ןייז ןלעװ סָאװ ,ןכַאז
 ,טָאג ןּופ טפַאשּביל רעד ןופ ןדײשּפָא ןענעק ודנוא טעװ ,ףַאשַאּב רעדנַא
 .רַאה רעודנוא ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןיא זיא סָאװ

 ןסיװעג ןיימ ;טינ ןגיל ןייק גָאז ךיא ,ןֵחיִׁשְמ ןיא תֹמָא םעד גָאז ךיא
 רעֶצ סיורג ּבָאה ךיא זַא* ,שֶדֹוקֲה-ַחּור םעד ןיא דיעָמ ךיוא רימ זיא 8
 טשרעּביל טלָאװ ךיא םירָאװ* .ןצרַאה ןיימ ןיא קיטייוװ ןקידנעטשַאּב ַא ןּוא
 ,רעדירּב עניימ ןגעוונּופ ןַחיִׁשָמ ןּופ םָרֲח ןיא ןייז לָאז ןײלַא ךיא וַא ,ןלעו
 טרעהעג ייז סָאװ ,םילֵארׂשי ןענעז סָאװ* ,שיילפ םעד טול ,םיבֹורק עניימ

 .23 ,דמ םילהת א
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 ןוא ,הרֹוּת-ּתַמ ןּוא ,ןדנּוּב יד ןּוא ,דובָּכ רעד ןּוא ,רעדניק ןּופ טכער סָאד
 ןעמעוו ןּופ ןּוא ,תובָא יד ןרעהעג ייז ּוצ סָאװ' ;תוחָטבַה יד ןּוא ,הדֹובַע יד

 טָאג ,גנידצלַא רעּביא זיא סָאװ ,שיילפ םעד ךָאנ טול ,ַחיִׁשָמ טמַאטש עס
 .ןָמָא .קיּבייא ףיוא טּבױלעג ןייז לָאז

 .ןרָאװעג לטָּב ןיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד זַא ,טינ טניימ סָאד רעּבָא'

 ךיוא ןענעז ייזז ,לאָרׂשְי ןּופ ןענעז סָאװ ,לאָרׂשְי עלַא טינ ןענעז ייז םירָאװ
 לָאז ןקָחצִי ןיא :טרעיינ ;ןעמָאז סמהָרבַא ןענעז יז תמחַמ ,רעדניק עלַא טינ
 שיילפ םעד ןּופ רעדניק יד טינ :טסייה סָאד* .יןעמָאז ןייד ןרעװ ןפּורעג

 -רַאפ ןרעװ החָטבַה רעד ןּופ רעדניק יד טרעיינ ,טָאג ןּופ רעדניק ןענעז

 :החָטבַה רעד ןּופ טרָאװ סָאד ויא סָאד םירָאװ? .ןעמָאז םעד רַאפ טנכער
 ןוא? .בןּוז ַא ןּבָאה טעװ הרָׂש ןּוא ,ןעמוק ךיא לעװ טייצ רעקיזָאד רעד ּוצ

 ןגָארט ןיא ןעגנַאגרַאפ זיא יז תעּב ,הָקֹבִר ךיוא טרעיינ ,ןײלַא סָאד רָאנ טינ

 ןריוּבעג ךָאנ ןענעז רעדניק יד רעדייא ןּוא :! ,וניִבָא קָחֹצִי ןּופ ,םענייא ןּופ
 ןּופ הנוָוַּכ יד ידּכ - וייּב רעדָא סטּוג ןייק ןָאטעג טינ ןּבָאה ןּוא ,ןרָאװעג

 ,םיא ךרּוד טרעיינ ,םיִׂשֹעַמ ןּופ טינ ,ןײטשַאּב לָאז הריִחֹּב רעד טול טָאג
 רערעטלע רעד :ןרָאװעג טגָאזעג ריא ּוצ ויא סע ןּוא * ,ןפּורַאּב טּוט סָאװ
 ךיא ּבָאה ןבקעי :ןּבירשעג טייטש עס יװיֹוזַא* .גןרעננַי סָאד ןעניד טעװ
 .דטַאהעג טנייפ ךיא ּבָאה ןוָׂשֵע ןּוא ,טַאהעג ּביל

 !טָאג ייּב טכערמוא ןַארַאפ ויא ?ןגָאז רעּבירעד רימ ןלָאז סָאװ'*
 ףױא ןעמערַאּברעד ךימ לעװ ךיא :ןהשֹמ וצ טגָאז רע םירָאװ:* !הֹליִלָח

 ןעמעװ ףיױא ןּבָאה תונָמחַר לעװ ךיא ןּוא ,ךימ םערַאּברעד ךיא ןעמעוו

 סָאװ ,םעד ןיא טדנעװעג טינ סע זיא רעּבירעד:* .התרונָמחַר ּבָאה ךיא

 .תונָמחַר טָאה סָאװ ,טָאג ןיא טרעיינ ,טפיול סָאװ ,םעד ןיא טינ ךיוא ,ליו
 הֹּבִס רעקיזָאד רעד טָא ןגעווופ :ןהֹערַּפ ּוצ טגָאז קוסָּפ רעד םירָאװ *
 ןיימ ןוייוַאּב ריד ןיא לָאז ךיא ידּכ ,ןלעטשפיוא ןָאטעג ךיד ךיא ּבָאה
 .ידרע רעצנַאג רעד ףיוא ןרעװ טנַאקַאּב לָאז ןעמָאנ ןיימ ידּכ ןּוא ,טכַאמ
 -.ליװ רע ןעמעוו ןּוא ,ליו רע ןעמעוו ףיוא תֹונָמחַר רע טָאה רעּבירעד !*
 .רע טעװעטרַאהרַאפ

 ןעניפעג ךָאנ רע טּוט סָאװרַאפ :רימ ּוצ ןגָאז רעּבירעד טסעװ ּוד*

 .2 ,א יכאלמ ד .23 ,הכ תישארּב : .10 ,חי תישארּב ב .12 ,אכ תישארּב א

 .16 ,ט תֹומשו .19 ,גל תֹומׁש ה
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 ָא ,ּוטסיּב רעװ ,רַאפרעד"" ?ןוצָר ןייז ןײטשַײּב ןָאק רעװ םירָאװ ?רעלעפ

 ןגָאז ךַאז ענעפַאשעג יד לָאז !טָאג ןגעק ןדער רָאג טסּוט סָאװ ,שטנעמ
 ?טכַאמעג יװַא ךימ ּוטסָאה סָאװרַאפ :ןפַאשעג יז טָאה סָאװ ,םעד ּוצ
 ןכַאמ ּוצ ,םייל םעד רעּביא טכער ןייק רעּפעט רעד טינ טָאה יצ ,רעדָא יי

 ?דובָּכמּוא ּוצ ערעדנַא ןַא ןּוא ,דובָּכ ּוצ ילַּכ ןייא קיטש ןּבלעז םעד ןּופ
 ןוא ,ןרָאצמירג ןייז ןוייװ טלָאװעג טָאה רע תעּב ,טָאג ּביױא ,סָאװ ןּוא =

 םילַּכ ןגָארטרַאפ טייקידלודעג ְךַס ַא טימ טָאה ,טכַאמ ןייז ןכַאמ טנַאקַאּב
 ידּכ ןּוא** ;גנּוּברַאדרַאפ ףיוא טײרּבעגנָא ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןרָאצמירג ןּופ

 ,תונָמחַר ןּופ םילַּכ רעּביא דובָּכ ןייז ןּופ תוריִׁשַע יד ןכַאמ טנַאקַאּב לָאז רע
 רע ןעמעוו ,ודנוא עקַאט! ,דובָּכ ּוצ טײרּבעגנָא רעירפ ןּופ טָאה רע סָאװ

 ?רעקלעפ יד ןּופ ךיוא טרעיינ ,ןײלַא ןדִיי יד ןּופ רָאנ טינ ,ןפּורַאּב טָאה

 :עשֹוה ןיא ןגָאז ךיוא טּוט רע יו
 ,קלָאפ ןיימ ןעוועג טינ ויא סָאװ ,קלָאפ ןיימ סָאד ןפור לעװ ךיא

 ,אטּבילעג ןעוװעג טינ זיא סָאװ ,עטּבילעג ןּוא
 ,טרָא םעד ןיא זַא ,ןייז טעװ עס ןּוא **

 :ןרָאװעג טגָאזעג ייז ּוצ זיא סע ּואוו

 ,קלָאפ ןיימ טינ טנעז ריא
 ,בטָאג ןקידעּבעל םעיד ןּופ רעדניק ןרעװ ןפורעג ייז ןלעו

 :לאָרׂשְי ןגעוונופ טפּור הָיעַשי ןּוא
 ,םִי ןּופ דמַאז סָאד יװ ןייז לָאז לאָרׂשיייַנּב יד ןּופ לָאצ יד ּביױא

 .ןרעװ לוציִנ גנוּבַײלּברעּביא ןַא רָאנ טעװ

 רַזג ַא ןּוא שינעדנעלרַאפ ַא םירָאװ**

 .גדרע רעד רעּביא ןכַאמ טָאג טעװ

 :טגָאועג רעירפ טָאה הָיעַשי יװ ןּוא
 ןעמָאז ןייק טוָאלעגרעּביא טינ ודנוא תֹואָבצ ןּופ טָאג טלָאװ
 ,םֹודס יװ ןרָאװעג רימ ןטלָאװ
 .דןכילגעג ןעװעג רימ ןטלָאװ הָרֹומַע וצ ןּוא

 טינ ןענעז סָאװ ,םָלֹועָה-תומּוא יד זַא ?ןגָאז רעּבירעד רימ ןלָאז סָאװ =

 סָאד ,טייקיטכערעג טכיירגרעד ןּבָאה ,טיקיטכערעג ןייק ךָאנ ןעגנַאגעגכָאנ
 זיא סָאװ ,לאָרׂשְי ןּוא*י ;הנּומֶא ןּופ טמּוק סָאװ ,טייקיטכערעג יד ,טסייה

 .9 ,א היעׂשי ד .23 ,22 ,י היעשי ג .| ,ב ץעשֹוה ב .25 ,ב ץשֹוה א
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 טכיירגרעד טינ טָאה ,הרֹוּת רעד ןּופ טייקיטכערעג רעד ךָאנ ןעגנַאגעגכָאנ
 ,הנּומָא ךרוד טשרָאפעג טינ יז ןּבָאה ייז תֹמחַמ ?סָאװרַאפ ** .הרֹוּת ענעי
 יװַא** ,ףֶגֶנְוִבֲא םעד ןיא טלכיורטשעג ךיז ןּבָאה ייז .םיִׂשעַמ ךרוד טרעיינ

 :ןּבירשעג טייטש עס יװ
 ,לכיורטש ןּופ ןייטש ַא ןֹויִצ ןיא גייל ךיא ,עז
 ;גנורעגרע ןּופ ולעפ ַא ןּוא

 .אןרעװ ׁשייַבמ טינ טעװ ,םיא ןיא טּבױלג סָאװ ,רעד ןּוא

 רַאפ טָאג ּוצ הֹליִפּת ןיימ ןּוא ,ןצרַאה ןיימ ןּופ רעגַאּב רעד ,רעדירּב
 זַא ,תודָע יז גָאז ךיא םירָאװ? .ןרעװו טעװעטַארעג ןלָאז יז זַא ,זיא לאָרׂשִי

 ןענעק ייז לייוו םירָאװ* .שינעדנעטשרַאפ ןָא רעּבָא ,טָאג רַאפ םיאְנַק ןענעז יז

 יז ןּבָאה ,ענעגייא רעייז ןטכירוצפיוא ןכּוז ןּוא ,טײקיטכערעג סטָאג טינ
 חיִׁשָמ םירָאװ* .טָאג ןּופ טייקיטכערעג רעד טכַאמעג קינעטרעטנוא טינ ךיז
 ,םענייא ןדעי רַאפ טײקיטרַאפטכער ּוצ הרֹוּת רעד ןּופ תילכַּת רעד זיא

 ,טּבױלג סָאװ

 טײקיטרַאפטכער יד טּוט סָאװ ,שטנעמ רעד זַא ,טּביירש הׁשֹמ םירָאװ!?

 ןּופ טײקיטרַאפטכער יד רעּבָא* .בריא ךרּוד ןּבעל טעװ ,הרֹוּת רעד ןּופ

 ?למיה ןפיוא ףױרַא טעװ רעװ :ןצרַאה ןייד ןיא טינ גָאז :יװַא טגָאז ,הנּומָא
 ןיא ןרעדינּפָארַא טעװ רעװ :רעדָא" ,ןֵחיִׁשְמ ןעגנערּבּוצּפָארַא ,טסייה סָאד
 טרעיינ* .עטיוט יד ןּופ ןֵחיִׁשְמ ןעגנערּבּוצפױרַא ,טסייה סָאד ?ןײרַא םֹוהֹּת
 ןייד ןיא ןּוא ,לױמ ןייד ןיא ,טנעָאנ ריד ויא טרָאװ סָאד ?יז טגָאז סָאװ

 ;-רׂשַבמ ןענעז רימ סָאװ ,הדנּומָא ןּופ טרָאװ סָאד ,טסייה סָאד ;:ןצרַאה
 ,רַאה רעד זיא ַעּוׁשִי זַא ,ליומ ןייד טימ ןייז הדֹומ טסעוװ ּוד ּביױא םירָאװ!

 ּוטסעװ ,ןעװעג םיִתָמ-הָיַחמ םיא טָאה טָאג זַא ,ןצרַאה ןייד ןיא ןּביױלג ןּוא
 טקיטרַאפטכערעג ידּכ ,ןעמ טּביױלג ןצרַאה םעד טימ םירָאװ* .ןרעװ לוציִנ
 םירָאװ * .ןרעוו ּוצ לוציִנ ידּכ ,הדֹומ ןעמ זיא ליױמ םעד טימ ןּוא ,ןרעװ ּוצ
 םירָאװ * .ד ןרעוו ׁשייַבמ טינ טעװ ,םיא ןיא טּבױלג עס רעו :טגָאז קוסָּפ רעד
 רַאה רעּבלעז רעד םירָאװ ;ךירג ןּוא דִי ןשיװצ קוליִח ןייק ָאטינ זיא'ס
 םירָאװ* ;םיא ּוצ ןפּור סָאװ ,עלַא רַאפ ךייר זיא ןּוא ,עלַא ןּופ רַאה זיא

 .הןרעװ לוציִנ טעװ ,טָאג ןופ ןעמָאנ םעד ןפּור טעװ סָאװ ,רעכעלטיא
 ?טּבױלגעג טינ ןּבָאה יז ןעמעוו ןיא ,םיא ּוצ ןפּור יז ןלָאז יװַאיװ רעּבָא

 .5 ,ג לאֹו ה .16 ,חכ היעשי ד .30 םירבד : .5 ,חי ארקיו 2 .16 ,חכ ;14 ,ה היעשי א
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 ןוא ?טרעהעג טינ ןּבָאה יז ןעמעוו ןּופ ,םיא ןיא ןּבױלג יז ןלָאז יװַאיװ ןּוא
 ןדייס ,ןייז רֹׂשַבמ יז ןלָאז יוזַאיװ ןּוא ?רֹׂשַבמ ַא ןָא ןרעה ייז ןלָאז ױזַאיװ
 :ןּבירשעג טייטש עס יװ ױזַא ?טקישעג ןרעוו ייז

 ,םולָש רֹׂשַבֹמ ןענעז סָאװ ,יד ןּופ סיפ יד ןענעז ןייש יװ

 .אסטּוג ןָא ןגָאז סָאװ

 הָיעַשי םירָאװ ;הרוׂשּב רעד ּוצ טרעהעגּוצ ךיז ןּבָאה עלַא טינ רעּבָא !*
 טּוט הנומָא ,ןכֹּב" ב?גורעה רעודנוא טּבױלגעג טָאה רעװ ,רַאה :טגָאז
 :גָאז ךיא רעּבָא ** .ןֵחיִׁשְמ ןּופ טרָאװ םעד ךרּוד ןרעה ןּוא ,ןרעה ןּופ ןעמוק

 :יאדווַא ,ָאא ?טרעהעג טינ ןעד יז ןּבָאה
 ,דרע רעצנַאג רעד רעּביא ןעגנַאגעגסױרַא זיא גנַאלק רעייז

 .גדייר ערעייז טלעװ קע זיּב ןּוא
 :טגָאז הֶׁשֹמ ןיוש ?ןענַאטשרַאפ טינ לאָרׂשְי טָאה :ךיא גערפ רעדיװ ןּוא

 ,קלָאפמּוא ןַא ףיוא האנק טימ ןענערעצרעד ךייא לעװ ךיא

 .דןרעזייּברעד ךייא ךיא לעװ שינעדנעטשרַאפ ןָא המּוא ןַא טימ ןּוא

 :טגָאז ןּוא ,ךיז טקרַאטש הָיעַשי ןּוא
 ;טכועג טינ ךימ ןּבָאה סָאװ ,יד ןּופ ןרָאװעג ןענופעג ןיִּב ךיא

 טגערפעג טינ ןּבָאה סָאװ ,יד ּוצ טקעלּפטנַא ךימ ּבָאה ךיא ןּוא

 ,ה רימ ףיוא
 טײרּפשעגסױא ךיא ּבָאה גָאט ןצנַאג םעד :רע טגָאז לאָרׂשִי ףיוא רעּבָאיו

 .וקלָאפ קינעּפשרעדיװ ןּוא םַאוכרָאהעגמּוא ןַא ּוצ טנעה עניימ
 !רליִלֲח !קלָאפ ןייז ןפרָאװרַאפ טָאג טָאה :רעּבירעד גָאז ךיא אי

 םעד ןּופ ,ןעמָאז סמהָרבַא ןּופ ,ילַארׂשַי ַא ךיוא ןיִּב ךיא םירָאװ

 טנעקעג טָאה רע סָאװ ,קלָאפ ןייז ןפרָאװרַאפ טינ טָאה טָאג? .ןיִמִינְּב טֶבֵׂש
 ?ןּ-דִילַא ןגעװ טגָאז קוסָּפ רעד סָאװ ,טינ ריא טסייוו יצ .רעירפ ןּופ

 ענייד טעגרַהעג ןּבָאה ייז ,טָאג* :ןלאָרׂשְי ןגעק טָאג טימ טהְנעַט רע יװַאיװ
 ,ןײלַא ןּבילּבעג ןיּב ךיא ןּוא ,תוחַּבומ ענייד טרעטשעצ ןּבָאה ייז ,םיאיִבנ
 ןופ רעפטנע רעד םיא ּוצ טגָאז סָאװ רעּבָא* .זןּבעל ןיימ ןרעגַאּב יז ןּוא
 טינ ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ טנױט ןּביז טוָאלעגרעּביא רימ ּבָאה ךיא :טָאג
 גנּוּבַײלּברעּביא ןַא ןַארַאפ דניצַא ךיוא זיא ױזַא טקנוּפ* .חןלַעַּב וצ טינקעג

 .| ,הס היעשי ה .21 ,בל םירבד ד .5 ,טי םילהּת ! .1 ,גנ היעשיב .7 ,בנ היעשי א

 .18 ,טי 'א םיכלמ ח .14 ,10 ,טי 'א םיכלמ ! .2 ,הס היעשי ו
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 טינ סע ויא ,דָסֶח ךרּוד ויא סע ּבױא ןּוא" .דָסֶח ןּופ הריִחּב רעד טול
 .דָסֶח ןיק רעמ טינ דָסֶח ויא שרעדנַא ;םיִׂשעֵמ ךרוד רעמ

 -רעד טינ רע טָאה סָאד ,ןכּוז טּוט לאָרׂשְי סָאװ ,סָאד ?ןעד סָאװ'
 יד ןּוא ,טכיײרגרעד ָאי סע ןּבָאה עטליײװרעדסױא יד טרעיינ ;טכיירג

 :ןּבירשעג טייטש עס יו ,ןרָאװעג טעװעטרַאהרַאפ ןענעז עקירעּביא
 ,גנוּבױטַאּב ןופ טסײג ַא ןּבעגעג ייז טָאה טָאג

 ,ןרעה טינ ןלָאז סָאװ ,ןרעױא ןּוא ,ןעז טינ ןלָאז סָאװ ,ןגיוא

 ,אנָאט ןקיטנייה םעד ףיוא ויּב
 :טגָאז דִוָד ןּוא?

 ,ץענ ַא ןּוא עקטסַאּפ ַא יז רַאפ ןרעװ שיט רעייז לָאז

 ;ײז רַאפ גנוטלעגרַאפ ַא ןּוא ,ןייטשלכיורטש ַא ןּוא

 ,ןעז טינ ןלָאז יז זַא ,רעטצניפ ןייז ןגיוא ערעייז ןלָאז ?
 ,בןקור רעייז ּפָארַא קידנעטש גייּב ןּוא

 ןלָאז יז ידּכ ,ןעלכיורטש ןָאטעג יז ןּבָאה :רעּבירעד גערפ ךיאוי

 יד רַאפ ןעמוקעג העּושי יד זיא ןלַאפ רעייז ךרּוד טרעיינ !הֹליִלֲח ?ןלַאפ

 ויא ןלַאפ רעייז ּבױא ןּוא: .ןכַאמ ּוצ קירעפייא ייז ידּכ ,םלֹועָה-תומּוא

 -תומּוא יד ןּופ תוריִׁשַע יד קֹויָה רעייז ןּוא ,טלעו רעד ןּופ ?רוריִׁשַע יד

 !טייקלּופ רעייז ןיוש אטיִשּפ ַא ,םֹלֹועָה
 ,ןֵכֹּב .םֹלֹועָה-תומּוא יד ןּופ טנעז סָאװ ,ךייא וצ עקַאט דער ךיא

 ךעלרעהרַאפ ,םֹלֹועָה-תומּוא יד ןּופ חילש ַא ןיּב ךיא יװ טייוו ױזַא ףיוא

 ּוצ ןקעוופיוא ןפֹוא זיא סע רעסָאװ ףיוא לָאז ךיא ידּכ:* ,אדבּוע ןיימ ךיא
 .ײז ןּופ לייט ןייז -ליצַמ ןּוא ,שיילפ ןיימ ןענעז סָאװ ,יד טייקירעפייא
 גנוטעּברעּביא רעד ּוצ טריפעג טָאה ייז ןּופ ןפרַאװרַאפ סָאד ּביױא םירָאװ:*
 ןּבעל טינ ּביוא ,ןייז גנומענפיוא-רעדיוו רעייז ןיוש טעװ סָאװ ,טלעװ רעד ןּופ

 ;גײט סָאד ךיוא זיא ױזַא ,קילײה זיא המּורּת יד ּבױא ןּוא!* ?עטױט יד ןּופ
 ,ןגייווצ יד ךיוא ןענעז יװַא ,קילײה זיא לצרָאװ רעד ּביױא ןּוא

 ,ּוד ןּוא ,ןרָאװעג ןכָארּבעגּפָא ןענעז ןגייווצ יד ןּופ לייט ּביױא ןּוא ?
 ןשיוצ ןרָאװעג טצעועגנַײרַא טסיּב ,םױּבטרעּבלַײא רעדליוװ ַא טסיּב סָאװ
 רעד ןּופ ןּוא לצרָאװ םעד ןּופ יז טימ רעמענלייט ַא ןרָאװעג טסיּב ןּוא ,ייז
 ּביוא ;ןגייווצ יד ןגעק טינ ךיד םיר ָאט * ,םױּבטרעּבלַײא םעד ןּופ טייקטעפ

 .24 ,23 ,טס םילהּת ב .3 ,טכ םירבד ;10 ,טכ היעשי א
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 טרעיינ ,לצרָאװ םעד טסגָארט ּוד טינ זַא ,ןסיוו ייז ,ךיד טסמיר ּוד רעּבָא
 ןכָארּבעגּפָא ןענעז ןגייווצ :ןגָאז רעּבירעד טסעװ ּוד'* .ךיד - לצרָאװ רעד
 ןּביױלגמּוא רעייז ךרוד ;טּוג* .ןרעװ טצעזעגנַײרַא לָאז ךיא ידּכ ,ןרָאװעג
 יז .הנּומָא רעד ךרּוד ןייטש טסּוט ּוד ןּוא ,ןרָאװעג ןכָארּבעגּפָא יז ןענעז
 טינ טָאה טָאג ּבױא םירָאװ*: .ארֹומ ּבָאה טרעיינ ,שירעטלַאה-סיורג טינ
 עז" .ןענױש טינ ךיד ךױא רע טעװ ,ןגייוצ עכעלריטַאנ יד טניושעג
 ןענעז סָאװ ,יד ןגעק :טָאג ןּופ טייקגנערטש ןּוא טייקסטּוג יד רעּבירעד
 טסעװ ּוד ּבױא ,טיײקסטּוג סטָאג ,ריד ןגעק רעּבָא ,טייקגנערטש ,ןלַאפעג
 ןוא* .ןרעװ ןטינשעגּפָא ךיוא ּוטסעװ ,טינ ּביױא ;טײקסטּוג ןייז ןיא ןּביײלּב
 טצעועגנַײרַא ןלעװ ,ןּביױלגמוא רעייז ןיא ןּביילּב טינ ןלעװ ייז ּבױא ,ייז ךיוא
 םירָאװ** .ןצעװצנַײרַא לָאמַא רעדיװ ייז זרֹלֹוכיִּב זיא טָאג םירָאװ ;ןרעװ
 עבֶטּב זיא סָאװ ,םױּבטרעגלַײא ןַא ןּופ ןרָאװעג ןטישעגּפָא טסיּב ּוד ּביױא
 -לַײא ןטּוג ַא ןיא רּוטַאנ רעד ןגעק ןרָאװעג טצעזעגנַײרַא טסיּב ןּוא ,דליו
 עכעלריטַאנ יד ןענעז סָאװ ,עקיזָאד יד ןלעװ יװ ןיוש אטיִשּפ ַא ,םיוּבטרעּב
 ?םױּבטרעּבלַײא םענעגייא רעייז ןיא ןרעװ טצעזעגנַײרַא ,ןגייווצ

 ןקיזָאד םעד ךייא ןּופ ןליוהרַאפ ,רעדירּב ,טינ ליו ךיא םירָאװ*
 ענעגייא ערעייא ןיא םיִמָכַח ןייק רַאפ ןטלַאה טינ ךיז טלָאז ריא ידּכ ,דֹוס
 יד ויּב ,לאָרׂשִי ןּופ לייט ַא ףיוא ןעמּוקעג זיא גנּוטרַאהרַאפ ַא זַא ,ןגיוא
 ץנַאג טעװ ױזַא ןּוא** ;טלמַאזעגנַײא ןייז טעװ םלֹועָה-תומּוא יד ןּופ טייקלופ
 :ןּבירשעג טייטש עס יװ ,ןרעװ לוציִנ לאָרׂשִי

 ,לֵאֹוו רעד ןֹויִצ ןּופ ןעמוקסױרַא טעװ עס

 ;ןבקעַי ןּופ םיִעָשּפ יד ןָאטּפָא טעװ סָאװ
 ,יז טימ דנּוּב ןיימ ןייז טעװ סָאד ןּואיז

 .אדניז ערעייז ןעמענקעװַא לעװ ךיא ןעוו
 סָאװ רעּבָא ,ןגעװטרעַײא ןּופ םיאנוׂש יז ןענעז ,הרוׂשּב רעד ְךייַש סָאװי
 יד ףיוא םירָאװ** .תובָא יד ןגעוונופ טּבילַאּב יז ןענעז ,הריִחּב רעד ךייַׁש
 ריא יװיֹוזַא םירָאװ*? .הטְרַח ןייק ָאטינ זיא טָאג ןּופ גנּופּורַאּב רעד ןּוא תֹונָּתַמ
 ןעמּוקַאּב ריא טָאה טציא רעּבָא ,טָאג ּוצ םַאזכרָאהעגמּוא ןעוועג לָאמַא טנעז
 ךיוא ןענעז יױװַא טקנופ* ,טײקמַאזכרָאהעגמּוא רעייז ךרּוד טײקידמערַאּברעד
 סָאװ ,טײקידמערַאּברעד רעד ךרוד ידּכ ,םַאוכרָאהעגמּוא דניצַא עקיזָאד יד

 .33 ,32 ,אל הימרי ;21 ,20 ,טנ היעשי ;7 ,די םיִלהּת א
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 .גנומערַאּברעד ןעמּוקַאּב ךיוא דניצַא ייז ןלָאז ,ןרָאװעג ןזיוועג ךייא זיא
 רע ידּכ ,טײקמַאזכרָאהעגמּוא ןיא ןסָאלשעגנַײא ןעמעלַא טָאה טָאג םירָאװ
 .עלַא רעּביא ןעמערַאּברעד ךיז לָאז

 יװ !טָאג ןּופ ןסיוװ ןּוא ,המכָח ןּוא ,תוריִשַע רעד ןּופ טייקפיט יד ,ָא *

 !ןעניפעגּוצסױא טינ ,ןגעװ ענייז ןּוא ,םיטָּפשִמ ענייז ןענעז רַאּבטשרָאפרעדמוא
 !טָאג ןּופ הבָׁשחַמ יד ןענַאטשרַאפ טָאה רעװ םירָאװ**

 ?ץעֹוי-לעַּב ןייז ןעועג ויא רעװ רעדָא
 ,ןבעגעג רעירפ סעּפע םיא טָאה רעװ רעדָא *

 א?ןרעװ ןטלָאגרַאפ קירוצ םיא לָאז סע ןּוא

 םיא רַאפ .גנידצלַא ויא םיא רַאפ ןּוא ,םיא ךרּוד ןּוא ,םיא ןּופ םירָאװ *
 .ןָמָא .קיּבײא ףיוא דובָּכ רעד זיא
 ןּופ ןטײקידמערַאּברעד יד ךרּוד ,רעדירּב ,רעּבירעד ךייא טעּב ךיא יי

 ,קילײה ,ןּברק ןקידעּבעל ַא רעּבַײל ערעייא ןענעענעג ּוצ ,טָאג

 טינ טייז ןּוא? .הדדֹובַע עקיטסיײג רעיא ויא סָאװ ,טָאג ּוצ טקיליװַאּב
 ךרּוד טשרעדנַאעגרעּביא טרעװ טרעיינ ,טלעוו רעקיזָאד רעד ּוצ ןכילגעג

 רעד ויא סע סָאװ ןוואּורּפ טלָאז ריא ידּכ ,טימעג רעייא ןּופ גנּואַײנַאּב רעד
 .טָאג ןּופ ןוצָר רעקידתומילש ןּוא ,רעטקיליװַאּב ןּוא ,רעטּוג

 ךיא גָאז ,ןרָאװעג ןּבעגעג רימ ןיא סָאװ ,דָסֶח םעד ךרּוד םירָאװ*
 יװ ,רערעמ ְךַס ַא ךיז ןּופ ןטכַארט ּוצ טינ ,ךייא ןשיוצ םענייא ןדעי ּוצ
 טָאג יװ טױל ,ןטלַאהעגנַײא ןטכַארט ּוצ טרעיינ ,ןטכַארט ּוצ ףרַאדַאּב רע

 רימ יװ טקנוּפ םירָאװ* .הּומָא ןּופ סָאמ ַא םענייא ןדעי טלייטעגּוצ טָאה
 עּבלעז יד טינ ןּבָאה םירבָא עלַא ןּוא ,ףּוג ןייא ןיא םירבַא ךַס ַא ןּבָאה
 ןּוא ,ןֵחיִׁשָמ ןיא ףוג ןייא ,ְךֵס ַא ןענעז סָאװ ,רימ ןענעז יװַא* ,אדבּוע

 ,תונָּתַמ ןּבָאה רימ לי ןּוא" .ןרעדנַא םעד ןּופ רענייא םירבַא ערעדנוזַאּב
 ,האּובנ ּביױא :ןרָאװעג ןּבעגעג ודנוא זיא סָאװ ,דָסָח םעד טול ןדישרַאפ
 ,-דדֹובַע ּבױא' ;הנּומָא רעודנוא ןּופ קֶלֵח םעד טױל ןגָאז תואיִבנ רימָאל
 ןייז ּוצ ,ןענרעל טּוט סָאװ ,רעד ;הדֹובַע רעודנוא ּוצ ןּבעגרעּביא ךיז רימָאל
 זָאל ,בדָנמ זיא סָאװ ,רעד ;רסּומ ןייז ּוצ ,ןרסומ טּוט סָאװ ,רעד * ;גנונרעל

 :טייקיסיילפ טימ ,רעייטשרָאפ רעד ;טנַאה רעטיירּב ַא טימ ןָאט סע רע
 .טייקכעליירפ טימ ,טײקידמערַאּברעד סױרַא טזייװ סָאװ ,רעד

 .ן8 ,גכ הימרי ;8 ,וט בֹויא ;13 ,מ היעשי א
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 ,טכעלש יא סָאװ ,סָאד טנייפ טָאה ,רפיִנֲח ןָא טפַאשּביל ןייז ןָאלי
 ןרעדנַא םעד רענייא ּביל טָאה" .טּוג ויא סָאװ ,םעד ןָא ךיז טפעהַאּב ןּוא
 םעד רענייא רעכליּב רַאפ טלַאה דובָּכ ןיא ,טפַאשּביל רעכעלרעדירּב טימ
 ;טָאג קידנעניד ,טסיײג ןיא קיאילג ,ליופ טינ ,טייקיסיילפ ןיא:! ;ןרעדנַא

 ןיא רדֵסֹּכ טלַאה ;הרָצ ַא ןיא קידלודעג ;גנּונעּפָאה ןיא ךעליירפ טייז
 ןוא ,עקילײה יד ןּופ ןשינעפרעדַאּב יד רַאפ בדָנמ טייז* .,ןייז לֵלַּפתִמ

 .םיחרֹוא-תַסְנכַה וצ ןּבעגעגרעּביא
 טיירפ * .טינ טלעש ןּוא ,טשטנעּב ;ךייא ןפֶדֹור סָאװ ,יד טשטנעּב *

 ןיא טּבעל * .ןענייו סָאװ ,יד טימ טניװ ,ךיז ןעיירפ סָאװ ,יד טימ ךייא
 טרעיינ ,ןכַאז עכיוה ןּופ טינ טכַארט ;ןרעדנַא םעד טימ רענייא תודחַא
 םימָכֲח רַאפ טינ ךייא טלַאה .לֶפָׁש ןיא סָאװ ,םעד ּוצ ּפָארַא ךייא טזָאל

 ,סטכעלש רַאפ סטכעלש טינ םענייק טלעגרַאפ " ,ןגיוא ענעגייא ערעייא ןיא
 עלַא ןּופ ןגױא יד ןיא קידּובָּכּב יא סָאװ ,םעד ףיוא גנוטכַא טיג טרעיינ
 טּבעל ,תֹלֹוכיּב טנעז ריא לפיוו ףיוא ןּוא ,ךעלגעמ זיא סע ּביוא ** .ןשטנעמ
 טכַאמ טרעיינ ,עטּבילַאּב ,םקֹונ טינ ךייא טייו* .ןשטנעמ עלַא טימ םולָשּב

 המקנ :ןּבירשעג טייטש עס םירָאװ ;טָאג ןּופ ןרָאצמירג םעד רַאפ ץַאלּפ
 ןייד רעּבָא ּבױא* .אטָאנ טגָאז ,ןטלעגרַאפ לעװ ךיא ,רימ ּוצ טרעהעג
 ּוצ םיא ּביג ,קיטשרָאד ןיא רע ּבױא ;םיא וייּפש ,קירעגנוה זיא ;ינֹוׂש
 ףיוא ןליוק עקירעייפ ןפױהנָא ּוטסעװ ,ױזַא ןָאט םעד טימ םירָאװ ;ןעקנירט

 רבֹוג ייז טרעיינ ,ןטכעלש םעד ןּופ ןייז רבֹוג טינ ךיד זָאל: .בּפָאק ןייז

 .ןטּוג טימ עטכעלש סָאד
 .טכַאמ רערעכעה רעד ּוצ קינעטרעטנוא ןייז רעניא רעדעי לָאז י

 יא יז ּואװ ןּוא ;טָאג ןופ ץּוחַא ,טכַאמ ןייק ָאטינ ויא סע םירָאװ
 ןגעק ךיז טלעטש סָאװ ,רעד ,ןֵכֹּב" .טָאג ןּופ טמיטשַאּב יז ויא ,ןַארַאפ
 -רעדיװ סָאװ ,יד ןּוא ;טָאג ןּופ לעפַאּב םעד טקינעּפשרעדיװ ,טכַאמ רעד
 ןענעז רעקיטלעװעג םירָאװ* .ףָארטש ךיז ףיוא ןעגנערּב ןלעװ ,ןקינעּפש
 ןוא .עטכעלש יד רַאפ טרעיינ ,םביִׁׂשעַמ עטּוג יד רַאפ דחַּפ ןייק טינ
 ןוא ,טּוג זיא סָאװ ,סָאד ּוט !טכַאמ רעד רַאפ ןּבָאה ארֹומ טינ ּוטסליװ
 ןּופ ןירענידַאּב ַא ריד זיא יז םירָאװ* ;ריא ןּופ חַבש ַא ןגירק טסעװ ּוד
 ארֹומ ּוטסלָאז ,טכעלש ויא סָאװ ,סָאד טסיט ּוד ּבױא רָאנ ,ןטּוג םּוצ טָאג

 .22 ,2) ,הכ ילשמ ב .35 ,בל םירבד א
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 ןירענידַאּב ַא זיא יז םירָאװ .דרעוװש יד טסיזמּוא טינ טגָארט יז םירָאװ ,ןּבָאה
 .סטכעלש טּוט סָאװ ,םעד ןָא ןרָאצ טימ ןייז םקֹונ ךיז טּוט סָאװ ,טָאג ןּופ
 ןרָאצ םעד ןגעווופ רָאנ טינ ,ןייז קינעטרעטנוא ןעמ ןומ םעדרעּביא ?
 טלָאצ םעד ּבילוצ םירָאװ* .ןסיװעג םעד ןגעוונופ ךיוא טרעיינ ,ןײלַא

 רדסּכ ךיז ןּביג ןּוא ,טָאג ןּופ סרענידַאּב ןענעז ייז םירָאװ ;סֵמ ךיוא ריא

 :קידלוש טנעז ריא סָאװ ,ןעמעדעי טיג רעּבירעד' .ןינַע ןקיזָאד םעד טימ ּפָא
 ,רובָּכ ;ארֹומ ןעמעוו ּוצ ,ארֹומ ;לָאצ ןעמעוו ּוצ ,לָאצ ;סֵַמ ןעמעוו ּוצ ,סֵַמ
 .דובָּכ ןעמעוו ּוצ

 םעד רענייא ןּבָאה וצ ּביל ץּוחרַא ,קידלּוש טינרָאג םענייק טייז*
 יד ןעװעג םייקמ טָאה ,רֹבֵח ןייז ּביל טָאה סָאװ ,רעד םירָאװ ;ןרעדנַא

 טסלָאז ּוד ,ןטייט טינ טסלָאז ּוד ,ןייז הנַזמ טינ טסלָאז ּוד םירָאװ" .הרֹוּת
 ןענעז ,תווצִמ רערעדנַא עלַא ןּוא ,אןטסּולג טינ טסלָאז ּוד ,ןענעבנג טינ

 ןּבָאה ּביל טסלָאז ּוד :ונַײהד ,טרָאװ ןקיזָאד םעד ןיא ןעמונעגנעמַאזּוצ
 םעד סטכעלש םּוׁש ןייק טינ טוט טּפַאשּביל* .:ןילַא ךיד יװ רֹבֵח ןייד

 .הרֹוּת רעד ןּופ םויִק רעד רעּבירעד זיא טפַאשּביל ;רבַח

 טיצ ןיש ויא סע וַא ,הֹעָש יד טסייוו ריא לייװ ,טּוט סָאד ןוא

 יװ ,זדנּוא ּוצ רעטנעענ הֹעּוׁשי יד ויא דניצַא םירָאװ ;ףָאלש ןּופ ןכַאװאוצפיוא

 רעד ןּוא ,ןטימרַאפ טייוו זיא טכַאנ יד = .טּבױלגעג הֹליִחֹּתַכל ןּבָאה רימ ןעוו
 ,שינרעטצניפ ןּופ םיִׂשֹעַמ יד ןָאטּפָא רעּבירעד רימָאל .טנעענעג טָאה גָאט
 יװ קידנעטשנָא ןייג רימָאל* .טכיל ןּופ ןִיַזיֵלּכ יד ןָאטנָא רימָאל ןּוא

 ןיא טינ ,תּונז ןּוא טיײקנזָאלעצ ןיא טינ ,תורּכיִש ןּוא ןסערפ ןיא טינ ,גָאטייּב

 ןּוא ,ַחיִׁשְמַה ַעּוׁשִי רַאה םעד ןָא ךייא טּוט טרעיינ* .האנק ןּוא תקֹולחַמ

 .תוואַּת ענייז ןייז ּוצ אֹלַממ ,שיילפ םעד רַאפ טינ טהָנאַד

 ידּכ טינ רעּבָא ,הנּומֶא רעד ןיא ךַאװש זיא סָאװ ,םעד ףיוא טמענ די

 געמ רע וַא ,טּבױלג רענייא* .תועדייקּוליִח רעּביא םיזּוּכיװ ןריפ ּוצ
 .רעצכעטַײרק ןסע זיולּב טּוט ,ךַאװש זיא סָאװ ,רעד רעּבָא ;גנידצלַא ןסע

 לָאו ןּוא ;ןסע טינ טּוט סָאװ ,םעד ןייז לטַבמ טינ ,טסע סָאװ ,רעד לָאז
 טָאה טָאג םירָאװ ;ןסע טוט סָאװ ,םעד ןטּפשִמ טינ ,טינ טסע סָאװ ,רעד
 ןַא ןופ טכענק םעד ןטּפשִמ טסּוט סָאװ ,ּוטסיּב רעוװ* .ןעמונעגפיוא םיא

 ,18 ,טי ארקיו ב ,18 ,17 ,ה םירבד ;14 ,13 ,כ תֹומׁש א
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 רע ןּוא .ןלַאּפ רעדָא ,ןייטש רע טּוט רַאה םענעגייא ןייז רַאפ ?ןרעדנַא

 ןלעטשּוצפיױא םיא תֹלֹוכיִּב יא טָאג םירָאװ ;ןייטש ןּביילּב טעװ
 רערעדנַא ןַא ;ןרעדנַא םעד ןּופ רעכעה גָאט ןייא ןצַאש טּוט רענייא*

 ןייז ןיא רעכיז ןייז רענייא רעדעי לָאז .ךיײלגַאּב גָאט ןדעי ןצַאש טּוט
 -סטָאג ןּופ ןטיה םיא טּוט ,גָאט םעד טיה סָאװ ,רעד"* .הֹעָד רענעגייא

 ַא טָאג טיג ןּוא ,ןגעװ:סטָאג ןּופ ןסע טּוט ,טסע סָאװ ,רעד ןּוא ;ןגעו
 טיג ןּוא ,ןסע טינ רע טּוט טָאג ןגעווּתפ ,טינ טסע סָאװ ,רעד ןּוא ;ּבױל
 ןּוא ,ןײלַא ךיז רַאפ טינ טּבעל ודנּוא ןּופ רענייק םירָאװ' .ּבױל ַא טָאג

 רימ ןּבעל ,ןּבעל רימ ייס םירָאװ* .ןילַא ךיז רַאפ טינ טּברַאטש רענייק

 ,ןֵכֹּב ;ןגעװ-סטָאג ןּופ רימ ןּברַאטש ,ןּברַאטש רימ ייס ןּוא ;ןגעװ-סטָאג ןּופ

 םעד ּבילּוצ םירָאװ" .טָאג ּוצ רימ ןרעהעג ,ןּברַאטש רעדָא ,ןּבעל רימ יצ
 ,רַאה ןייז לָאז רע ידּכ ,ןרָאװעג קידעּבעל רעדיוו ןּוא ןּברָאטשעג ַחיִׁשָמ זיא

 .עקידעּבעל רעּביא ייס ןּוא עטיוט רעּביא ייס
 סָאװרַאפ רעדָא ?רעדּורּב ןייד ןטּפשִמ וטסּוט סָאװרַאפ ,ּוד רעּבָא

 םעד רַאפ ןייטש עלַא ןלעװ רימ םירָאװ ?רעדּורּב ןייד ןייז לטַבֹמ ּוטסּוט

 :ןּביױשעג טייטש עס םירָאװ  ;טָאג ןּופ טּפשִמַה אַסְּכ
 ,טָאג טגָאז ,ּבעל ךיא יװ רָאװ יװַא

 ,ינק עדעי ןגייּב ךיז טעװ רימ ּוצ

 .אטָאג ןּבױל טעװ גנוצ עדעי ןּוא
 רַאפ ןוּבשֶח ךיז ןּופ ןּבעגּפָא ודּוא ןּופ רעניא רעדעי טעװ יװַא טָאי

 .טָאג
 טרעיינ ,ןרעדנַא םעד רעניא ןטּפשִמ טינ רעמ רעּבירעד רימָאל =?

 ןיז ןיא :לושכיִמ ןיק ןגיל טינ לָאז רענייק זַא ,סָאד טשרעּביל טּפשִמ

 ןיא רעכיז ןיּב ןּוא ,סייװ ךיא:* .ןלַאפ ןכַאמ םיא רעדָא ,געוו סרעדּורּב

 רַאפ ץּוחַא ;ןײלַא ךיז ןּופ אמָט טינ יא ךַאז ןייק זַא ,ַעּוׁשִי רַאה םעד
 םירָאװ* .תצמָש סע ויא םעד רַאפ ,אמָט רַאפ סע טלַאה סָאװ ,םעד
 ןיא רעמ טינ ּוטסיײג ,רעַצמ רעדּורּב ןייד ךיז זיא וייּפש ןגעוונופ ּביוא
 זיא ַחיִׁשָמ ןעמעװ רַאפ ,םעד ןייּפש ןייד טימ םּוא טינ גנערּב .טּפַאשּביל
 טדערעג סטכעלש סטּוג רעייא ןגעוונופ רעּבירעד טינ לָאז* .,ןּברָאטשעג

 טרעיינ ,ןעקנירט ןּוא ןסע טינ טניימ טָאג ןּופ תֹוכלַמ סָאד םירָאװ*" ;ןרעװ

 ,23 ,המ היעשי א
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 ,רעד םירָאװ .ׁשֶדֹוקַה-ַחּור םעד ןיא דיירפ ןּוא ,םולָש ןּוא ,טיײקיטכערעג
 ןוא ,טָאג רַאפ ןלעפעגליואו טרעװ ,ןֵחיִׁשָמ ןעניד םעד טימ טּוט סָאװ

 .ןשטנעמ ייּב טקיליװַאּב
 ןּוא ,םולָש רַאפ ןעניד סָאװ ,ןכַאז ךָאנ ןײגכָאנ רימָאל םעדרעּביא !*

 טינ ךַאמ* .ןרעדנַא םעד רענייא ןעיוּבפיױא ןענעק רימ עכלעוו טימ ןכַאז

 יא ךָאד ,ןייר ויא גנידצלַא .זייּפש ןגעוונופ טָאג ןּופ קרעװ סָאד בורָח
 יא סע" .שינרעגרע טימ ןסע טוט סָאװ ,ןשטנעמ םענעי רַאפ טכעלש סע

 ןָאט וצ טינ ךיוא ,ןייו ןייק ןעקנירט ּוצ טינ ,שיילפ ןייק ןסע ּוצ טינ ,טּוג
 ּוד סָאװ ,הנּומָא ידי .ןעלכיורטש טּוט רעדּורּב ןייד סָאװ ךרּוד ,סעּפע

 טּפשִמ סָאװ ,םעד יא ליואו .טָאג ןּוא ריד ןשיוצ ןּבָאה ּוטסלָאז ,טסָאה
 ויא סָאװ ,רעד רעּבָא* .ןקיליװַאּב טוט רע סָאװ ,םעד ןיא ןײלַא טינ ךיז

 ;הנּומָא ןּופ טינ סע טּוט רע תֹמחַמ ,טסע רע ּבױא ,טּפשִמרַאפ ויא ,קּפוסמ

 .דניז ַא ויא ,הנּומֶא ןּופ טינ ויא סע סָאװ ןּוא

 יד ןּופ ןטײקפַאלש יד ןגָארט ןפרַאד ,קרַאטש ןענעז סָאװ ,רימ 8

 רעדעי לָאז! .ןילַא ךיז ןרעװ ןלעפעגליואוו ּוצ טינ ןּוא ,עכַאװש
 ןייז רַאפ ןּוא ,ליואוו ןייז רַאפ רבֵח ןייז האָנַה ןפַאשרַאפ זדנוא ןּופ רענייא

 ,ןעוועג ןלעפעגליואוו טינ ךיוא ןיילַא ךיז זיא ַחיִׁשָמ םירָאװ* .גנורעסעּברַאפ

 | :ןּבירשעג טייטש עס יװ ,טרעיינ
 ,טרעטסעלעג ךיד ןּבָאה סָאװ ,יד ןּופ תוּפרַח יד
 ,ארימ ףיוא ןלַאפעג ןענעז

 ןרָאװעג ןּבירשעג זיא ,ןרָאװעג ןּבירשעג רעירפ ןיא סָאװ ,גנידצלַא םירָאװ !

 ןּופ טסיירט רעד ןּוא ,דלּודעג רעד ךרוד ידּכ ,גנונרעל רעזדנוא רַאפ
 ןוא דלּודעג ןּופ טָאג רעד ןּוא" .גנונעּפָאה ןּבָאה רימ ןלָאז ׁשֶדֹוקַהייַבתִּכ יד
 םּוצ רענייא העָד רעּבלעז רעד ןּופ ןייז ּוצ ןקיליװַאּב ךייא לָאז טסיירט ןּופ
 ןייא טימ ןּוא ץרַאה ןייא טימ טלָאז ריא ידּכי ;ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי טול ,ןרעדנַא

 .ַחיִׁשָּמַה ַעּוׁשִי רַאה רעודנוא ןּופ רעטָאפ ןּוא טָאג םעד דובָּכ ןּבעגּפָא ליומ
 טָאה ַחיֵׁשָמ יװ יװַא ,ןרעדנַא םעד רענייא לּבקמ טייז ,םעדרעּביא'

 ןַא ,גָאז ךיא םירָאװ" .טָאג ןופ דובָּכ םעד רַאפ ,ןעוועג לֹּבַקמ ךייא
 םעד ןגעוונופ עטְלַמעג יד ןּופ רענידַאּב ַא ןרָאװעג טכַאמעג זיא זַרריִׁשָמ

 .10 ,טס םיִלהּת א
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 ןוא" ,תובָא יד ּוצ תוחָטבַה יד ןייו םייַקמ לָאז רע ידּכ ,טָאג ןּופ תמָא
 ,טײקידמערַאּברעד ןייז רַאפ טָאג ּוצ דובָּכ ןּבעגּפָא ןלָאז רעקלעפ יד ידּכ
 :ןּבירשעג טייטש עס יװ

 ,רעקלעפ יד ןשיװצ ןּבױל ךיד ךיא לעװ רעּבירעד

 .אןעמָאנ ןייד ּוצ ןעגניז ןּוא
 :טגָאזעג טרעװ רעדיוו ןּוא

 ,בקלָאפ ןייז טימ ,תומוא ריא ,ךייא טיירפ
 :רעדיװ ןּוא

 ,רעקלעפ עלַא ,טָאג טּביױל

 .נתומּוא עלַא ,םיא ּוצ חַבש ַא טיג
 :הָיעַשי טגָאז רעדיוו ןּוא =

 ןיַׂשָי ןּופ ׁשֶרֹוש רעד ןייז טעװ סע ןּוא
 :רעקלעפ יד רעּביא ןשרעה ּוצ ףיוא טייטש סָאװ ,רעד ןּוא
 ,דןפָאה תומּוא יד ןלעװ םיא ּוצ

 ןּוא ;רחמְׂש רעדעי טימ ןליפנָא ךייא לָאז גנונעפָאה ןּופ טָאג רעד ןּוא !*
 ךרוד ,גנּונעּפָאה ןיא ןעַײדעג טלָאז ריא ידּכ ,הנּומָא רעייא ךרוד םולָש
 | .שֶדֹוקַהַחּור םעד ןּופ טכַאמ רעד

 ןײלַא ריא ןַא ,רעדירּב עניימ ,ךייא ןיא רעכיז ןיּב ןײלַא ךיא !+
 רענייא קיאעפ ןּוא ,ןסיו ןדעי טימ טליפעגנָא ,טייקסטּוג טימ לּופ טנעז
 ַא ןּבירשעג זַײװלײט רעּבָא ךייא ּבָאה ךיא * .ןייז ּוצ ריהוֵמ ןרעדנַא םעד
 זיא סָאװ ,ד-דָסָח םעד ךרּוד ,ןענָאמרעד ּוצ רעדיוװ ךייא ידּכ ,רעיירפ ךַס
 ַעּוׁשִי ןּופ רענידַאּב ַא ןייז לָאז ךיא זַא:* ,טָאג ןּופ ןרָאװעג ןּבעגעג רימ
 ןּופ הדֹובַע רעקיליײה רעד ןיא ןעניד ּוצ ןּוא ,םָלֹועָה-תומּוא יד רַאפ ַחיִׁשָּמַה
 ןרעװ לָאז םָלֹועָה-תומּוא יד ןּופ ןּברק רעד ידּכ ,טָאג ןּופ הדרישּב רעד
 רעּבירעד ּבָאה ךיא" .ׁשֶדֹוקַה ַחּור םעד ךרוד טקילײהעג ןּוא טקיליװַאּב
 ךיא םירָאװ:* .טָאג ְךייַש ןענעז סָאװ ןכַאז ןיא ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןיא םּור ןיימ
 זֵרריִׁשֶמ סָאװ ,םעד ןּופ ןדייס ,סעּפע ןופ ןדער ּוצ ןגעוורעד טינ ךימ לעװ
 -כרָאהעג רעד ןגעוונופ ,גנואוט ןּוא טרָאװ ךרּוד ,רימ ךרוד ןָאטעג טָאה
 ,רעדנּואװ ןּוא סנכייצ ןּופ טכַאמ רעד ןיא * ,םָלֹועָה-תומּוא יד ןּופ טײקמַאז
 םּורַא דנּור ןּוא ,םִיַלָשּורי ןּופ זַא ,יױװַא ,שֶדֹוקַה-ַחּור םעד ןּופ טכַאמ רעד ןיא

 .00 ,אי היעשיד 1.  ,יק םילהּתו .43 ,בל םירבד .50 ,חי םילהּת א
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 ,ָאי? ;ןֵחיִשָמ ןּופ הרוׂשּב יד טגָאזעגנָא ןצנַאגניא ךיא ּבָאה ,עיריליא ּוצ זיּב

 ּואוו ,ןטרָאד טינ ,הרושּב יד ןגָאװצנָא ליצ ןיימ רַאפ טכַאמעג רימ ּבָאה ךיא

 ןרעדנַא ןַא ףיוא ןעיוּב טינ לָאז ךיא ידּכ ,ןרָאװעג ןפּורעגנָא ןיוש יא ַחיִׁשָמ
 :ןּבירשעג טייטש עס יװ ,טרעיינ*+ ,דֹוסי סנשטנעמ

 ,ןעז יז ןלעװ ,ןרָאװעג טלייצרעד טינ זיא ייז סָאװ

 .אןייטשרַאפ יז ןלעװ ,טרעהעג טינ ןּבָאה ייז סָאװ ןּוא
 ןופ לָאמ ליפיװַא ןרָאװעג טרעדניהעג ךיוא ךיא ןיּב םעדרעּביא

 ןיא טרָא ןייק רעמ טינ ּבָאה ךיא לייוו ,דניצַא רעּבָא** .ךייא .ּוצ ןעמּוק
 ןעמוק ּוצ טקנעּבעג ןרָאי הֹמַּכ ןיוש ּבָאה ךיא לייוו ןּוא ,תומֹוקמ עקיָאד יד

 ןּוא ,עינַאּפש ןייק הֹעיִסְנ ןימ תעּב ןעז ּוצ ךייא ךיא ףָאה** ,ךייא ּוצ
 ךיא יװ םעדכָאנ ,ּוצּוצנִיהַא געוו ןיימ ףיוא ךייא ךרוד ןרעװ ּוצ טכַארּבעג

 רעּבָא דניצַא** .אתּורבַח רעייא טימ טקיטעזעג לסיּבַא ןּבָאה םדֹוק ךימ לעװ
 ןעוועג זיא סע םירָאװ=* .עקיליײה יד ןענידַאּב ּוצ ,םִיַלָׁשּורי ןייק ךיא יג

 יד רַאפ הבָדִנ ַא ןכַאמ ּוצ ַאיַאכַא ןּוא עינָאדעקַאמ ןּופ ןוצָר רעטּוג רעד

 רעייז ןעװעג ןיא סָאד ,ָאי* .םבִיַלָשּורי ןיא עקילייה יד ןשיװצ עמערָא
 -תומוא יד ּבױא םירָאװ .ייז ןענעז תובֹוח-ילעַּב ערעייז ןּוא ,ןוצָר רעטּוג
 יז ןענעז יװַא ,ןכַאז עקיטסַײג ערעייז ןּופ םיפּתוש ןרָאװעג ןענעז םלֹועָה
 לעװ ךיא תעּב ,רעּבירעד * .ןכַאז עקידתֹוימשַג ןיא ןענידַאּב ּוצ ייז ביוחמ

 יװַא ,טכורפ עקיזָאד יד יז רַאפ טעמתַחרַאפ ןּוא ,טקידנערַאפ ןּבָאה סָאד
 ךיא ןעװ זַא ,סיװ ךיא ןּוא* .עינַאּפש ןייק ןייג ךייא ךרוד ךיא לעװ
 הכָרּב רעד ןּופ טייקלופ רעד ןיא ןעמּוק ךיא לעװ ,ךייא ּוצ ןעמּוק לעװ

 .ןֵחיִׁשְמ ןופ
 ַעּושַי רַאה רעודוא ךרּוד ,רעדירּב ,ךיא ךיא טעּב טציא ןּוא *

 ךיז טלָאז ריא זַא ,טסיג םעד ןּופ טּפַאשּביל רעד ךרּוד ןּוא ,זֵריִׁשָמַה
 ,ןגעװטענַײמ רַאפ טָאג ּוצ תוליִפּת ערעייא ןיא רימ טימ םענייאניא ןקרַאטש
 ,הדּוהי ןיא קינעּפשרעדיװ ןענעז סָאװ ,יד ןּופ ןרעװ לוציִנ לָאז ךיא זַא'י

 ,עקיליײה יד ייּב ןעמּונעגנָא ןייז לָאז םִיַלָׁשּורי רַאפ גנּונידַאּב ןיימ זַא ןּוא
 ןופ ןוצָר םעד ךרוד ןדיירפ ןיא ךייא ּוצ ןעמוק ןענעק לָאז ךיא ידּכ *
 ןייז לָאז םולָש ןּופ טָאג רעד ןּוא* .ןקיוקרעד ךייא טימ ךימ ןּוא ,טָאג
 .ןֶמָא .עלַא ךייא טימ

 .15 ,בנ היעשי א
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 ַא ןיא סָאװ ,עּבעפ רעטסעוװש רעודנּוא ןלעטשרָאפ ךייא ּוט ךיא זמ

 לּבקמ יז טלָאז ריא זַא? ,עַײרקנעק ןיא הליהק רעד ןּופ ןירענידַאּב
 טלָאז ריא ןַא ןּוא ,עקילײה רַאפ ךיז טסַאּפ עס יװ ,רַאה םעד ןיא ןייז

 ןײלַא יז םירָאװ ;ךייא ןיא ןקיטיינַאּב ךיז טעװ יז רָאנ סָאװ ןיא ןפלעה ריא

 .ןײלַא רימ ןּופ ךיוא ןּוא ,ְךֵס ַא ןּופ ןירעפלעה ַא ןעוועג זיא
 ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןיא רעטעּברַאטימ עניימ ,סֵליִקַא ןּוא עליקסירּפ טסירג?

 ,רעודלעה ענעגייא ערעייז טגײלעגרעדינַא ןּבעל ןיימ רַאפ ןּבָאה סָאװ ,ייז?
 יד ןּופ תוליהק עלַא ךיוא טרעיינ ,ןעקנַאד ּוט ןײלַא ךיא רָאנ טינ ןעמעוו
 טסירג .ןוה רעייז ןיא ויא סָאװ ,הדליהק יד טסירג ןּוא* ;םָלֹועָה-תומּוא

 .ןֵחיִׁשָמ רַאפ עױַא ןיא טכורפ עטשרע יד יא סָאװ ,ןסּוטענַײּפע ןטּבילַאּב ןיימ
 טסירג' .ךיא ףױא ימ ְךֵס ַא ןעקנָאשעג טָאה סָאװ ,ןעמִירְמ טסירג'*
 סָאװ ,ענעגנַאפעג-טימ עניימ ןּוא ,םיבֹורק עניימ ,ןסַאינוי ןּוא ןסּוקינָארדנַא
 רימ רַאפ ןעוועג ךיוא ןענעז סָאװ ןּוא ,םיחילש יד ןשיװצ תוביִׁשַח ןּופ ןענעז

 טסירג' .רַאה םעד ןיא ןטּבילַאּב ןיימ ,ןסּוטַאלּפמַא טסירג* .ןֵחיִׁשָמ ןיא

 .ןטּבילַאּב ןיימ ,ןסיכַאטס ןּוא ,ןֵחיִׁשָמ ןיא רעטעּברַאטימ רעזדנוא ,ןסּונַאּברּוא
 ןענעז סָאװ ,יד טסירג .ןֵחיִׁשְמ ןיא ןטקיליװַאּב םעד ,ןסעלעּפַא טסירג"

 .בורָק ןיימ ,ןענָאידָארעה טסירג * .,ןסולוּבָאטסירַא ןּופ דניועגזױה םעד ןּופ
 .רַאה םעד ןיא ןענעז סָאװ ,ןסּוסיצרַאנ ןּופ דניזעגויוה םעד ןּופ ,יד טסירג

 טסירג .רַאה םעד ןיא ךיז ןעִימ סָאװ ,ןסָאפירט ןּוא ןענַײפירט טסירג *
 טסירג * .רַאה םעד ןיא טימעג ְךַס ַא ךיז טָאה סָאװ ,עטּבילַאּב יד ,סיורעּפ

 .רעניימ ןּוא רעטּומ ןייז ןּוא ,רַאה םעד ןיא ןטלייװרעידסיוא םעד ,ןסּופּור
 יד ןּוא ,ןסַאמרעה ,ןסַאּבָארטַאּפ ,ןסעמרעה ,ןענָאגעלּפ ,ןסוטירקניסַא טסירג !*

 ןסואערענ ,ןעילי ןּוא ןסּוגָאלָאליפ טסירג'* .ייז טימ ןענעז סָאװ ,רעדירּב
 טימ ןענעז סָאװ ,עקיליײה עלַא יד ןּוא ,ןסַאּפמילֶא ןּוא ,רעטסעווש ןייז ןּוא
 ןּופ תוליהק עלַא .שוק ןקילײה ַא טימ ןרעדנַא םעד רענייא טסירג !* ,ייז
 .ךייא ןסירג ןֵחיִׁשָמ

 ףױא ןּבעג גוטכַא טלָאז ריא ןַא ,רעדירּב ,ךייא טעּב ךיא ןּוא ?
 ,גונרעל רעד ּוצ ךוּפיַהל ,ןעגנּולכױרטש ןּוא ןתוָקֹולחַמ ןכַאמ סָאװ ,יד
 עכלעזַא םירָאװ:* .יז ןּופ ּפָא ךייא טרעק ןּוא ,טנרעלעג טָאה ריא סָאװ
 ןּוא ,ךיוּב םענעגייא רעייז טרעיינ ,רַאה רעזדנוא ,ןֵחיִׁשְמ טינ ןעניד ןשטנעמ

 .עקידלּושמּוא יד ןּופ ץרַאה סָאד ייז ןריפרַאפ ,דייר ענייש ןּוא עטַאלג ךרּוד
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 יירפ ךיא ןּוא ,ןעמעלַא וצ טנַאקַאּב זיא טײקמַאוכרָאהעג רעייא םירָאװ *
 ןייז טלָאז ריא זַא ,ןלעװ רעּבָא טלָאװ ךיא ;ךייא רעּביא רעּבירעד ךימ

 ןּוא* .ןטכעלש םעד ְךייַׁש סָאװ קידתּומיִמּת ןּוא ,ןטּוג םעד ְךייַׁש סָאװ גּולק
 ערעיא רעטנוא ןטָׂש םעד ןטערטעצ ןכיג ןיא טעװ םולָש ןּופ טָאג רעד

 .ךייא טימ ןייז לָאז ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי רַאה רעודנּוא ןּופ דָסֶח רעד .סיפ
 ןּוא סײקּול ןּוא ,ןסירג ךייא טּוט ,רעטעּברַאטימ ןיימ ,סּואעטָאמיט יי

 םעד ּביירש סָאװ ,סּויצרעט ,ךיא ? .םיבֹורק עניימ ,רעטַאּפיסָאס ןּוא ןָאזַאי
 ,איִנֵסכַא-לעַּב ןיימ יא סָאװ ,סּויַאג" .רַאה םעד ןיא ךייא סירג ,ווירּב
 רעד ,סּוטסַארע .ןסירג ךייא טּוט ,הדליהק רעצנַאג רעד ןּופ ךיוא ןּוא
 ךייא ןעּוט ,סּוטרַאװק רעדּורּב רעודנוא ןּוא ,טָאטש רעד ןּופ רעטסנַײמצַאש
 ךייא טימ ןייז לָאז ַחיִׁשָמַה ַעּושִי רַאה רעודנּוא ןּופ דָסֶח רעד'** .ןסירג

 | .ןֵמָא .עלַא
 הרושּב ןיימ טול ןקרַאטש ּוצ ךייא תלֹוכיּב זיא סָאװ ,םיא ּוצ ןּוא *

 ,דֹוס םעד ןּופ גּוקעלּפטנַא רעד טול ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןּופ ןענעשרַד סָאד ןּוא

 טקעלּפטנַא טציא ויא רָאנ** ,ןטייצ עקיּביײא ןּופ ןגרָאּברַאפ ןעועג זיא סָאװ
 ּוצ טנַאקַאּב ןרָאװעג רע זיא םיאיִבנ יד ןּופ ןטפירש יד ךרּוד ןּוא ,ןרָאװעג

 טײקמַאזכרָאהעג רַאפ טָאג ןקיּביא םעד ןּופ לעפַאּב םעד טול ,תומּוא עלַא
 ,קיּביא ףיוא דדובָּכ ןייז לָאז טָאג ןגּולק ןקיצנייא םעד ּוצ *' - ,הנּומָא ןּופ
 .ןֵמָא .ַחיִׁשָמַה ַעּושִי ךרוד



 יד ּוצ ווירּב רעטשרע רעד
 רעטנירָאק

 ַעּושִי ןופ חילש ַא ןייז ּוצ ןפּורַאּב ,סולוָאּפ
 ןוא ,טָאג ןּופ ןוצָר םעד ךרּוד ,זַרריִׁשָּמַה א
 הליהק רעד ּוצ? ,רעדּורּב רעודנוא ,סענעטסָאס

 סָאװ ,יד ּוצ ,טנירָאק ןיא ןיא סָאװ ,טָאג ןּופ
 ּוצ ןפּורַאּב ,ַחיִׁשֶּמַה ַעּושִי ןיא טקילײהעג ןענעז
 ןָא ןפור סָאװ ,עלַא טימ םענייאניא ,עקילײה ןייז
 ןיא ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי רַאה רעודנּוא ןּופ ןעמָאנ םעד
 דָסֶח* .רערעזדנּוא ןּוא רַאה רעייז ייס ,טרָא ןדעי

 ,רעטָאפ רעודנוא ,טָאג ןּופ םולָש ןּוא ךייא ּוצ
 .ַחיִׁשְמַה ַעּוׁשִי רַאה םעד ןּוא

 -טרעַײא ןּופ לָאמעלַא טָאג ןיימ קנַאד ךיא !

 ךייא זיא סָאװ ,טָאג ןּופ דָסָח םעד רַאפ ,ןגעוו

 ריא סָאװ* ,ַחיִׁשָּמַה ַעּושִי ןיא ןרָאװעג ןּבעגעג

 ןיא ,םיא ןיא ןרָאװעג רֹׁשֲעתִנ גנידצלַא ןיא טנעז
 סָאד יוװיֹוזַא" ,ןסיו ןדעי ןיא ןּוא טרָאװ ןדעי

 -סעפַאּב ןייא ןיא זיא ַחיִׁשָמ םעד ןגעוונופ תודָע
 ןיא טינ טלעפ ךייא זַא ,יװַא" ;ןרָאװעג טקיט
 רעד ףױא טרַאװ ריא תעּב ,הדֹנָּתַמ םּוש ןייק

 ,ז-ריִשָמַה ַעּוׁשִי רַאה רעודנּוא ןּופ גנוקעלּפטנַא

 ,ףֹוס םּוצ ויּב ןקרַאטש ךיוא ךייא טעװ סָאװ*
 ןופ גָאט טעד ןיא קידלּושמּוא ןייז טלָאז ריא ידּכ
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 ןפורַאּב ריא טנעז םיא ךרּוד סָאװ ,יירטעג זיא טָאג' .ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי רַאה רעזדנּוא
 ,רַאה רעזדנוא ,ַחיִׁשָמַה ַעּושִי ןּוז ןייז ןּופ טפַאשאָתּורבַח רעד ּוצ ןרָאװעג

 רַאה רעודנוא ןּופ ןעמָאנ םעד ךרּוד ,רעדירּב ,ךייא טעּב ךיא !'

 טינ ןלָאז סע זַא ןּוא ,עּבלעז סָאד ןדער טלָאז עלַא ריא ןַא ,ַחיִׁשָּמַה ַעּוׁשִי
 ןּופ ןצנַאגניא ןייז טלָאז ריא זַא טרעיינ ,ןעגנוטלַאּפש ןייק ךייא ןשיװצ ןייז

 ךרוד ןעװעג עיִדֹומ רימ טָאה עמ םירָאװ * .גנוניימ ןייא ןּופ ןּוא ןַיז ןייא

 ךייא ןשיװצ ןָא ןעיג עס ןַא ,ךייא ןגעװ ןעָאלק ןּופ דניועגזױה םעד
 ןופ רענייא רעדעי סָאװ ,סָאד ןיימ ךיא ןּוא * .רעדירּב עניימ ,ןתוָקֹולחַמ
 ּוצ ךיא ןּוא ,ןסָאלַָאּפַא ּוצ ךיא ןּוא ,ןסולוָאּפ וצ רעהעג ךיא :טגָאז ךייא
 טקיצײרקעג סּולוָאּפ זיא ?טלייטעצ ַחיִׁשָמ ויא = .ןַחיִׁשָמ ּוצ ךיא ןּוא ,ןאָפיֵּכ

 םעד ןיא ןרָאװעג טלבֹוטעג ריא טנעז רעדָא ?ןגעװטרעַײא ןופ ןרָאװעג
 ךייא ןּופ םענייק ּבָאה ךיא סָאװ ,טָאג קנַאד ךיא !* ?ןסולוָאּפ ןּופ ןעמָאנ
 ,ןגָאז טינ לָאז רענייק ידּכ * ;ןסּויַאג ןּוא ןסּוּפסירק ץּוחַא ,טלבֹוטעג טינ

 ךיױא ּבָאה ךיא ןּוא)* .ןעמָאנ ןיימ ןיא ןרָאװעג טלבֹוטעג טנעו ריא זַא
 יַצ ,טינ ךיא סייוו ,םעדרעסיוא ;ןסּונַאפעטס ןּופ דניזעגזיוה סָאד טלבֹוטעג

 טינ ךימ טָאה ַחיִׁשָמ םירָאװ? (.טלבֹוטעג שרעדנַא ןצימע ךָאנ ּבָאה ךיא
 ,דייר ןּופ המכָח ןיא טינ ,הריׂשּב יד ןגָאװצנָא טרעיינ ,ןעלבֹוט ּוצ טקישעג

 .טשינוצ ןרעװ טכַאמעג טינ לָאז ןֵחיִׁשְמ ןופ בָלֹצ רעד ידּכ
 ,ןריולרַאפ ןרעוו סָאװ ,יד רַאפ זיא בָלֹצ םעד ןּופ טרָאװ סָאד םירָאװ *

 ןּופ טכַאמ יד סע ןיא ,לוציִנ ןרעװ סָאװ ,רעּבָא ודנוא רַאפ ;טײקשירַאנ
 :ןּבירשעג טייטש עס םירָאװ* .טָאג

 ,םימָכֲח יד ןּופ המכָח יד ןרעטשעצ לעװ ךיא

 עקידנעטשרַאפ יד ןּופ דנַאטשרַאפ םעד ןּוא
 .אןכַאמ לטָּב ךיא לעװ

 ןּופ ַחּוּכיו-לעַּב רעד זיא ּואו ?רפֹוס רעד זיא ּואו ?םֹכָח רעד זיא ּואוו*י

 רעד ןּופ המכָח יד טכַאמעג שירַאנ טינ טָאג טָאה ?טלעװ רעקיזָאד רעד
 טנעקרעד טינ טָאה ,המכָח ריא ךרּוד ,טלעו יד יוויֹוזַא םירָאװ*: ?טלעוו
 רעד ךרּוד ,ןרָאװעג ןלעפעגליױאו טָאג סע זיא ,הדמכָח ןייז ןּוא טָאג
 ןדי תעּב" .ןּבױלג סָאװ ,יד ןייז ּוצ ?ליצַמ ןענעשרַד ןּופ טײקשירַאנ
 ַחיִׁשְמ ןענעשרַד רימ ןעוט** ,המכָח ןכוװ ןכירג ןּוא ,סנכייצ ןעגנַאלרַאפ

 .14 ,טכ היעשי א
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 ;טײקשירַאנ םייֹוג רַאפ ןּוא ,ןייטשלכיורטש ַא ןדִיי רַאפ ,ןטקיצירקעג םעד

 ַחיִׁשָמ ויא ,ןכירג ייס ןּוא ןדִיי ייס ,ןפּורַאּב ןענעז סָאװ ,יד רַאפ רעּבָא*!

 ןופ טײקשירַאנ יד תמחַמ* .טָאג ןּופ המכָח יד ןּוא ,טָאנ ןּופ טכַאמ יד
 רעקרַאטש ןיא טָאג ןּופ טײקכַאװש יד ןּוא ,ןשטנעמ ןּופ רענילק ויא טָאג

 | .ןשטנעמ ןופ
 םימָכַח ְךֵס ןייק טינ זַא ,רעדירּב ,גנּופּורַאּב רעייא טכַארטַאּב םירָאװ*

 ןענעו עלעדיײא ךֵס ןיק טינ ,עקרַאטש ךַס ןייק טינ ,שיילפ םעד טול

 ןופ ןכַאו עשירַאנ יד טליײװרעדסױא טָאה טָאג טרעיינ" ;ןרָאװעג ןפּורַאּב
 טלייװרעדסױא טָאה טָאג ןּוא ;םימָכַח יד ןייז ּוצ ׁשייַבמ ידּכ ,טלעו רעד
 ןוא* ;עקרַאטש יד ןייז ּוצ ׁשייַבמ ידּכ ,טלעװ רעד ןּופ ןכַאז עכַאװש יד
 טָאה טקיטכַארַאפ ןיא סָאװ ,סָאד ןּוא ,טלעװ רעד ןּופ ןכַאו עללַפָש יד
 ןכַאמ לטָּב לָאז רע ידּכ ,ָאטינ ויא'ס סָאװ ,סָאד ןּוא ,טליײװרעדסױא טָאג

 טינ ךיז לָאז םָדירֹׂשָּב טּוש ןייק ןַא ,יױזַא * ,ןַארַאפ ןענעז סָאװ ,ןכַאז יד
 סָאװ ,ַחיִׁשָּמַה ַעּושִי ןיא םיא ךרוד טנעז רעּבָא ריא* .טָאג רַאפ ןעמיר

 ,טײקיטרַאפטכער ןּוא ,המכָח רַאפ ןרָאװעג טכַאמעג טָאג ןּופ ודנוא רַאפ זיא
 סָאװ ,רעד :ןּבירשעג טייטש עס יװ טױל ,ידּכ*: ,הלואג ןּוא ,השודק ןּוא

 .אטָאג ןיא ןעמיר ךיז לָאז ,ןעמיר ךיז טּוט
 ןעמוקעג טינ ךיא ןיּב ,רעדירּב ,ךייא ּוצ ןעמּוקעג ןיּב ךיא תעּב ןּוא
 ןופ תֹודָע סָאד ןגָאװצנָא ךייא ,המכָח רעדָא ,דייר עקידהָצילמ טימ 8
 ןשיווצ ךַאז םּוש ןייק ןענעק ּוצ טינ ןעמּונעגריפ רימ ּבָאה ךיא םירָאװ? .טָאג

 ןעװעג ןיּב ךיא ןּוא* .ןטקיצײרקעג ַא םיא ןּוא ,ַחיִׁשְמַה ַעּושִי ץּוחַא ,ךייא

 ןוא* ;שינרעטיצ סיורג ןיא ןּוא ,ארֹומ ןיא ןּוא ,טײקכַאװש ןיא ךייא ייּב

 דייר עקידנדעררעּביא ןיא ןעוועג טינ ןענעז ןענעשרד ןיימ ןּוא ןדער ןיימ
 רעיא ידּכ* ,טכַאמ ןּוא טסייג םעד ןּופ גנװַײװַאּב ןיא טרעיינ ,המכָח ןּופ

 רעד ןיא טרעיינ ,ןשטנעמ ןּופ המכָח רעד ןיא ןייטשַאּב טינ לָאז הנּומָא

 .טָאג ןּופ טכַאמ
 טינ ךָאד ,ןסקַאװרעד ןענעז סָאװ ,יד ןשיװצ המכָח ןדער רעּבָא רימ'

 רעד ןּופ רעשרעה יד ןּופ טינ ךױא ,טלעװ רעקיזָאד רעד ןּופ המכָח ַא
 המכָח סטָאג ןדער רימ טרעיינ' .ןריולרַאפ ןרעװ סָאװ ,טלעװ רעקיזָאד
 ךָאנ טמיטשַאּבסיורָאפ טָאה טָאג סָאװ ,-דמכָח ענעגרָאּברָאפ יד ,דֹוסּב

 ,23 ,ט הימרי א
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 רעשרעה יד ןּופ רענייק סָאװ* ,ןגעוו-דובָּכ רעזדנּוא רַאפ ןטייצרַאפ ןּופ
 יז יז ןטלָאװ םירָאװ ;ןענַאטשרַאפ טינ טָאה טלעװ רעקיזָאד רעד ןּופ
 .טייקכעלרעה ןּופ רַאה םעד טקיציירקעג ןעוועג טינ יז ןטלָאװ ,ןענַאטשרַאפ
 :ןּבירשעג טייטש עס יװ ,טרעיינ'

 ,ןעועג טינ טָאה גיוא ןייק סָאװ
 ,טרעהעג טינ רעוא ןייק ןּוא
 ,ןשטנעמ םעד ןופ ןצרַאה ןיא ןעגנַאגעגפיוא טינ יא סָאװ ןּוא
 .אֹּביל םיא ןּבָאה סָאװ ,יד רַאפ טיירּבעגנָא טָאה טָאג סָאװ

 רעד םירָאװ .טסיײג םעד ךרוד טקעלּפטנַא טָאג ייז טָאה זדנוא ּוצ רעּבָא
 .טָאג ןּופ ןטייקפיט יד וליפַא ,גנידצלַא ןטשרָאפ טּוט טסייג

 םעד ןיא ךיז טוט עס סָאװ טסייוװ ןשטנעמ ןשיװצ רעװ םירָאװ;!
 ךיוא ױזַא ?םיא ןיא זיא סָאװ ,ןשטנעמ םעד ןּופ טסייג רעד ץּוחַא ,ןשטנעמ
 .טָאג ןופ טסיג רעד ץּוחַא ,טָאג ןיא זיא עס סָאװ טינ רענייק טסייוו

 טרעיינ ,טלעװ רעד ןּופ טסייג םעד טינ ,ןעוועג לּבַקמ ןּבָאה רעּבָא רימ
 סָאװ ,תֹונָּתַמ יד ןיײטשרַאפ ןלָאז רימ ידּכ ,טָאג ןּופ זיא סָאװ ,טסייג םעד
 ןיא ןופרעד ןדער רימ ןּוא* .טָאג ןּופ ןרָאװעג ןעקנָאשעג ודנוא ןענעז
 רעד יװיֹוַא טרעיינ ,ןענרעל טוט הרמכָח עכעלשטנעמ טינ סָאװ ,דייר
 עקיטסַײג טימ ןכַאז עקיטסייג ןדיישַאּב רימ תעּב ,ןענרעל ייז טּוט טסייג
 .דייר

 טסייג םעד ןּופ תֹונָּתַמ יד לּבקמ טינ זיא שטנעמ רעכעלריטַאנ רעד !+
 טינ יז ןעק רע ןּוא ,טײקשירַאנ םיא רַאפ ןענעז ייז םירָאװ ,טָאג ןּופ
 יא סָאװ ,רעד רעּבָא* .קיטסיײג טּפשִמעג ןרעװ ייז תֹמחַמ ,ןייטשרַאפ
 .טּפשְמעג טינ םענייק ןּופ טרעוװ ןײלַא רע ןּוא ,גנידצלַא ןטּפשִמ טוט ,קיטסייג
 םיא לָאז רע ןַא ,טָאג ןופ הבָׁשחַמ יד ןענַאטשרַאפ טָאה רעװ םירָאװ '*
 .ןֵחיִׁשְמ ןּופ הבָׁשחַמ יד ןּבָאה רעּבָא רימ ?ב ןענרעל

 ,עקיטסַײג ּוצ יװ ךייא ּוצ ןדער טנעקעג טינ ּבָאה ,רעדירּב ,ךיא ןּוא
 ךייא ּבָאה ךיא? .ַחיִׁשָמ ןיא ךעלעפֹוע ּוצ יװ ,עשידרע ּוצ יװ טרעיינ :
 ךָאנ טנעז ריא םירָאװ ;זיּפש עטסעפ ןייק טימ טינ ,ךלימ טימ טרענעג
 ,טינ ךיוא טציא ןליפַא סע טנעק ןּוא ,סע ןגָארטרַאפ ּוצ ןעוועג לגּוסמ טינ
 ךייא ןשיוװצ ןַארַאפ ויא'ס ןַמז-לָּכ םירָאװ .שידרע ךָאנ טנעז ריא םירָאװ*

 ,13 ,מ היעשי ב .3 ,דס היעשי א
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 םעד טול ןייג טינ ריא טּוט ןּוא ,שידרע טינ ריא טנעז יצ ,גירק ןּוא האנְק

 ןּוא ;ןסּולָאּפ רעהעג ךיא :טגָאז רענייא תעּב םירָאװ* ?ןשטנעמ ןּופ רעגייטש

 ?ןשטנעמ עטשָּפ טינ ריא טנעז יצ ;ןסָאלָאּפַא רעהעג ךיא :רערעדנַא ןַא
 ךרּוד ,רענידַאּב ?סּולוָאּפ ויא סָאװ ןּוא !סָאלָאּפַא ןעד זיא סָאװ'

 טָאה רַאה רעד יװ רעדעי ןּוא ,הנּומָא רעד ּוצ ןעמּוקעג טנעז ריא ןעמעוו

 טָאג רעּבָא ,טרעסַאװַאּב טָאה סָאלָאּפַא ,טצנַאלפעג ּבָאה ךיא" .ןּבעגעג םיא

 ,סעּפע זיא ,ןצנַאלפ טוט סָאװ ,רעד טינ ןַא ,יװַא" .ןסקַאװ טזָאלעג טָאה

 .ןסקַאװ סע טזָאל סָאװ ,טָאג טרעיינ ,טרעסַאװַאּב סָאװ ,רעד טינ ךיוא
 ןּוא ,סנייא ןענעז ,טרעסַאװַאּב סָאװ ,רעד ןּוא ,טצנַאלּפ סָאװ ,רעד ןּוא *

 .טעּברַא רענעגייא ןייז טױל רַכֹׂש ןרעדנװַאּב ןייז ןעמּוקַאּב טעװ רעדעי
 ןינְּב סטָאג ,טפַאשטריװ סטָאג ,רעטעּברַאטימ סטָאג ןענעז רימ םירָאװ!

 | .ריא טנעז
 ךיא ּבָאה ,ןרָאװעג ןּבעגעג רימ זיא סָאװ ,טָאג ןּופ דָסֶח םעד טול יי

 ןעיוּב טוט רערעדנַא ןַא ןּוא ,רעטסנַײמױּב רעגולק ַא יװ דֹוסי ַא טגיילעג
 ףױא ןעױּב טוט רע יװַאיװ ןּבעג גוטכַא רעדעי רעּבָא לָאז .םיא ףיוא
 זיא סָאװ ,רעד יװ ןגייל טינ רענייק ןָאק דֹוסי ןרעדנַא ןייק םירָאװ* .םיא
 טוט רעצימע ּבױא רעּבָא * .ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי זיא סָאװ ןּוא ,ןרָאװעג טגיילעג

 ,ץלָאה ,רענייטש ערעייט ,רעּבליז ,דלָאג דֹוסי ןקיֹוָאד םעד ףיוא ןעיוּב

 םירָאװ ;ןרעװ טקעלּפטנַא טעּברַא סנשטנעמ ןדעי טעװ יװַא * ,יורטש ,ייה
 ךרּוד טקעלּפטנַא טרעװ עס זרמחַמ ,ןכַאמ רָאלק סע טעװ גָאט רעד
 סשטנעמ ןדעי ןּופ טעּברַא יד ןוַײװַאּב טעװ ןײלַא רעייפ סָאד ןּוא ,רעייפ

 ףיא טָאה רע סָאװ ,קרעװ סנצימע ּביוא :* .זיא סע ןיִמ רעסָאװ ןּופ ,קרעוו
 סנצימע בוא * .רֵכֹׂש ַא ןעמּוקַאּב רע טעװ ,ןּבַײלּברַאפ טעװ ,טיוּבעג םעד
 טעװ ןילַא רע רעּבָא ,ןדָאש ןדייל רע טעװ ,ןרעװ טנערּברַאפ טעװ קרעװ

 .רעייפ ךרּוד יװ ױזַא ךָאד ,ןרעװ לּוציִנ
 רעד וַא ןּוא ,טָאג ןּופ שדקִמ רעד טנעז ריא זַא ,טינ ריא טסייוו יצ !*

 םעד ןרעטשעצ טוט רעצימע ּבױא" !ךייא ןיא ןעּור טּוט םביִהלֲא-ַחּור
 טָאג ןּופ שדֹקִמ רעד םירָאװ ;ןרעטשעצ טָאג טעװ םעד ,טָאג ןּופ שדקִמ

 .ריא טנעז עכלעזַא ןּוא ,קילײה זיא
 זַא ,טנימ ךייא ןשיװצ רעצימע ּבױא .ןרַאנ טינ רענייק ךיז זָאל !*

 לָאז רע ידּכ ,רַאנ ַא ןרעװ רע לָאז ,טלעוװ רעקיזָאד רעד ןיא גּולק זיא רע
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 טײקשירַאנ יא טלעװ רעקיזָאד רעד ןּופ המכָח יד םירָאװ* .גּולק ןרעוו
 :ןּבירשעג טייטש עס םירָאװ  .טָאג ייּב

 ,אטייקיטסיל רעייז ןיא םימָכַח יד ןּפַאכ טּוט רע
 :רעדיװ ןּוא

 ,בקיטשינ ןענעז ייז זַא ,םימָכַח יד ןּופ תובָשחַמ יד טסייוו טָאג
 גידצלַא םירָאװ .ןשטנעמ טימ ןעמיר טינ ךיז רענייק לָאז רעּבירעד*
 רעדָא ,אָפיֵּב רעדָא ,סָאלָאּפַא רעדָא ,סּולוָאּפ ןיא סָאד יצ** ,סרעַײא זיא
 רעדָא ,ןַארַאפ ויא סָאװ ,סָאד רעדָא ,טױט רעדָא ,ןּבעל רעדָא ,טלעו יד
 ןּוא ,סֵחיִׁשְמ טנעז ריא ןּוא* ,סרעַײא ןיא ץלַא ;ןעמּוק ףרַאד סָאװ ,סָאד
 .סטָאג זיא ַחיִׁשָמ

 ןּופ רענידַאּב ןּופ יװ ,ודּוא ןגעװנופ ןטכַארט יװַא שטנעמ ַא לֶא
 ןופ ,סנקירּביא" .טָאג ןּופ תודֹוס יד ןופ רעטלַאװרַאפ ןּוא ,ןֵחיִשָמ ך
 רַאפ* ,יירטעג ןרעװ ןענופעג ןלָאז יז זַא ,טרעדָאפעג טרעװ רעטלַאװרַאפ
 ,ךייא ןּופ ןרעװ טּפשִמעג לָאז ךיא זַא ,טייקיניילק ַא סָאד ויא רעּבָא רימ
 .ןטּפשִמ טינ ךיוא ןײלַא וליפַא ךימ ּוט ךיא .טּפשִמ סנשטנעמ ַא ןּופ רעדָא
 טינ םעד טימ ךיא ןיּב ךָאד ,ןײלַא רימ ןגעק טינרָאג סייוו ךיא םירָאװ!
 .רַאה רעד זיא ,ןטּפשִמ ךימ טוט סָאװ ,רעּבָא רעד ;טקיטרַאפטכערעג
 ,ןעמּוק טעװ רַאה רעד ויּב ,טיצ רעד רַאפ טינרָאג טּפשִמ רעּבירעד
 רעד ןּופ ןכַאז ענעגרָאּברַאפ יד טכיל םּוצ ןעננערּב ךיוא טעװ סָאװ
 טלָאמעד ןּוא ;רעצרעה יד ןופ ןשינעטכַארט יד ןקעלּפטנַא ןּוא ,שינרעטצניפ
 .טָאג ןּופ ּבױל ןייז ןעמיקַאּב רענייא רעדעי טעװ

 ןסָאלָאּפַא ןּוא רימ ףיוא ןגָארטעגרעּביא ךיא ּבָאה ,רעדירּב ,סָאד ןּוא
 ,ןטערטּוצרעּביא טינ ,ודנוא ןּופ ןענרעלּפָא טלָאז ריא זַא ,ןגעװטרעַײא ןּופ
 רענייא ןסיורג טינ ךיז לָאז ךייא ןּופ רענייק ידּכ ,ןּבירשעג טייטש עס סָאװ
 ?ןדיישרעטנוא םּוצ ןכַאמ ךיד טּוט רעװ םירָאװ' .ןרעדנַא םעד ןגעקטנַא
 סע טסָאה ּוד ּבױא ןּוא ?ןעמּוקַאּב טינ טסָאה ּוד סָאװ ,ּוטסָאה סָאװ ןּוא
 ןעוועג טינ סע טסלָאװ ּוד יװ ךיילג ,ןעמיר ךיד ּוטסּוט סָאװרַאפ ,ןעמוקַאּב
 ?ןעמּוקַאּב

 ריא ?ןרָאװעג ךייר ריא טנעו ןיש ?ןרָאװעג טַאז ריא טנעז ןיוש *
 ,טשרעהעג ריא טלָאװ יַאווְלַה ?ודנוא ןָא טפַאשרעה ּוצ טכיירגרעד טָאה

 .ו ,דצ םילהּת 3 .13 ,ה בויא א
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 טָאג זַא ,ןיימ ךיא םירָאװ' !ךייא טימ ןשרעה ןענעק ךיוא ןלָאז רימ ידּכ

 יװ ,עלַא ןּופ עטסדנימ יד רַאפ טלעטשעגקעװַא ,םיחילש יד ,ודנּוא טָאה
 ליּפש ַא יװ ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז רימ םירָאװ ;טױט םּוצ עטּפשִמרַאפ

 ןופ רימ ןענעז םינָארַאנ;"י .ןשטנעמ ןּוא םיכָאלַמ רַאפ ,טלעװ רעד רַאפ
 רעּבָא ,ךַאװש ןענעז רימ ;ןֵחיִשְמ ןיא גולק טנעז ריא רעּבָא ,ןגעוו-סֵחיִׁשָמ

 ויּב טָא:: .דובָּכמּוא ןּבָאה רימ רעּבָא ,דובָּכ טָאה ריא ;קרַאטש טנעז ריא
 ,טעקַאנ ןענעז ןּוא ,ןטשרָאד ןּוא ,רימ ןרעגנוה העָש רעקיטציא רעד ּוצ

 ןטעּברַא ןּוא ,ךיז ןעימ רימ ןּוא = ;דֵנו-ענ ןענעז ןּוא ,ןגָאלשעג ןרעוו ןּוא

 ;רימ ןשטנעּב ,טרעטסעלעג ןרעװ רימ תעּב .טנעה ענעגייא ערעזדנוא טימ
 ןענעז רימ ;רימ ןטעּב ,טקידלּושַאּב תעּב* ;רימ ןדלּוד ,טפְדֹורעג תעּב

 רעד ,טלעװ רעד ןּופ לַאפּפָא רעד יװ ,טציא ןענעז ןּוא ,ןרָאװעג טכַאמעג

 ,גנידצלַא ןּופ םיױשּפָא
 ריִהוַמ ךייא טרעיינ ,סָאד ךיא ּביירש ,ןעמעשרַאפ ּוצ ךייא ידּכ טינ;!

 טױט ןעצ טָאה ריא םַגַה םירָאװ:* .רעדניק עטּבילַאּב עניימ יװ ןייז ּוצ
 םירָאװ ;סרעטָאפ ְךַס ןייק טינ רעּבָא ריא טָאה ,ןֵחיִׁשָמ ןיא סרעיצרעד
 טעּב ךיא * .הרוׂשּב רעד ךרּוד ןענּואועג ךייא ךיא ּבָאה ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןיא

 ּבָאה הֹּביִס רעד ּבילוצ עקַאט" .רעגלָאפכָאנ עניימ טייז ,רעּבירעד ךייא

 ײרטעג ןּוא טּבילַאּב ןיימ ויא סָאװ ,ןסּואעטָאמיט ךייא ױצ טקישעג ךיא
 ןיא םיכָרד עניימ ןיא ןענָאמרעד ךייא לָאז רע זַא ,רַאה םעד ןיא דניק
 לייט רעּבָא* .הליהק רעדעי ןיא םּוטעמּוא יז ןרעל ךיא יװיֹוזַא ,ןֵחיִׁשְמ

 ךיא* .ךייא ּוצ ןעמוק ןלעװ טינ טלָאװ ךיא ךיילג ,ןוָאלּבעגנָא ןענעז
 ,ןסיו לעװ ךיא ןּוא ,םֵׁשַה הָצרִי םִא ,ןעמּוק בורָקּב ךייא ּוצ רעּבָא לעװ

 םירָאװ=י .טכַאמ רעייז טרעיינ ,ןזָאלּבעגנָא ןענעז סָאװ ,יד ןּופ דייר יד טינ
 סָאװ* .טכַאמ ןיא טרעיינ ,דייר ןיא טינ טײטשַאּב טָאג ןּופ תֹוכלַמ סָאד

 טפַאשּביל טימ רעדָא ,טּור ַא טימ ךייא ּוצ ןעמוק ךיא לָאז ?ריא טליװ
 ?טסייג ןקידתוֶוינַע ןַא ןּוא

 ,תּונז ַאזַא ןּוא ,ךייא ןשיװצ תונז ןַארַאפ זיא'ס זַא ,םוטעמּוא טרעה עמ
 ןֹּבָאה לָאז רענייא זַא ,רענידנצעג יד ןשיװצ ָאטינ ןליפַא זיא סע יװ ח
 טפרַאדעג טינ ריא טָאה !ןזָאלּבעגנָא טנעז ריא ןּוא" .ּבײװ סרעטָאפ ןייז
 לָאז ,הֹׂשֹעַמ עקיָאד יד ןעננַאגַאּב זיא סָאװ ,רעד זַא ,ןרעיורט טשרעּביל

 ?ךייא ןשיװצ ןּופ ןרעװ ןָאטעגּפָא
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 ןיא דנועװנָא רעּבָא ךיא ןיּב ,ףּוג ןיא דנועוװּפָא ןיּב ךיא םַגַה םירָאװ!
 ,דנועװנָא ןעוועג טלָאװ ךיא יװ ךיילג ,םעד טּפשמעג ןיוש ּבָאה ןּוא ,טסייג

 ןּופ ןעמָאנ םעד ןיא טלמַאזרַאפ טנעז ריא תעּב* .ןָאטעג סניױזַא טָאה סָאװ
 ןופ טכַאמ רעד טימ ,ךייא ןשיװצ זיא טסייג ןיימ ןּוא ,ַעּוׁשִי רַאה רעזדנּוא

 רַאפ ןטָׂש םּוצ ןרעפטנערעּביא םענייא ַאזַא ריא טלָאז* ,ַעּוׁשִי רַאה רעודנּוא
 ןיא ןרעװ לוציִנ לָאז טסייג רעד ידּכ ,שיילפ םעד ןּופ גנוּברַאדרַאפ רעד

 / -ַעּוׁשִי רַאה םעד ןּופ גָאט םעד
 גייטרעיוו לסיּבַא זַא ,טינ ריא טסייו .טּוג טינ יא ךיז ןעמיר רעיא

 ריא ידּכ ,ץמָח ןטלַא םעד סא טמַאר' ?גייט עצנַאג סָאד רעיז טכַאמ

 ַחיִׁשָמ םירָאװ .טרעַײועג טינ טנעז ריא יױװיֹװַא ,גיט יינ ַא ןייז טלָאז

 -םֹוי ןטלַאה רעּבירעד רימָאל* .ןרָאװעג ןטכָאשעג זיא ,חַסָּפ ןּברִק רעזדנוא
 טייקסטכעלש ןופ ץמָח םעד טימ טינ ךיוא ,ץמָח ןטלַא םעד טימ טינ ,בֹוט

 .תֹמָא ןּוא טייקרעטױל ןּופ תֹוצַמ יד טימ טרעיינ ,תועשר ןּוא
 ןייק טימ ךיז ןרבַח ּוצ טינ ,ווירּב ןיימ ןיא ןּבירשעג ךייא ּבָאה ךיא'?

 עקיציײג יד טימ רעדָא ,טלעוו רעד ןּופ םיפאֹונ יד טימ טינ לֵלכִּב * ;םיפאֹונ
 טומעג ריא טלָאװ טלָאמעד םירָאװ ;רענידנצעג טימ רעדָא ,םביִנָלַנ ןּוא

 ּוצ טינ ,ןּבירשעג רעכיג ךייא ּבָאה ךיא רעּבָא* .טלעװ רעד ןּופ ןײגסױרַא
 ַא זיא סָאװ ןּוא ,רעדּורּב ַא ןפּורעגנָא טרעװ סָאװ ,ןצימע טימ ךיז ןרבַח
 ַא רעדָא ,רערעטסעל ַא רעדָא ,רענידנצעג ַא רעדָא ,קיצײג רעדָא ,ףאֹונ

 םירָאװ = .ןסע טינ וליפַא ריא טלָאז םענייא ַאזַא טימ-- ןלזַג ַא רעדָא ,רוּכיִׁש
 טּוט ?ןסױרד ןיא ןענעז סָאװ ,יד ןטּפשִמ טימ ןָאט ּוצ ךיא ּבָאה סָאװ

 טָאג טעװ עקידנסױרד יד* ?ןענירד ןענעז סָאװ ,יד ןטּפשִמ טינ ריא

 .ךייא ןשיװצ ןּופ עשָר םעד סיוא טמַאר ,ןטּפשִמ
 ןייז ןגעק קסַע ןַא טָאה רע תעּב ,ךייא ןּופ רעצימע ךיז טגעוורעד יװ ִפ

 יצ* ?עקילײה יד רַאפ טינ ןּוא ,םיעָשר רַאפ ךיז ןטּפשִמ ןייג ּוצ ,רבֵח |
 יד ּבױא ןּוא ?טלעװ יד ןטּפשִמ ןלעװ עקיליײה יד וַא ,טינ ריא טסייוו

 יד ןטּפׂשִמ ּוצ יּואְר טינ ריא טנעז ,ךייא ךרּוד ןרעװ טּפשמעג טעװ טלעוו

 ַא !םיכָאלַמ ןטּפשִמ ןלעװ רימ ןַא ,טינ ריא טסייוו יצ* ?ןכַאז עטסדנימ
 ריא ּבױא ,ןֵכֹּבי !ןּבעל ןקיזָאד םעד ךייַש ןענעו סָאװ ,ןכַאז ןיוש אטיִשּפ
 ןשטנעמ קעװַא ריא טצעז ,ןּבעל םעד ּוצ תוכַײש ןיא ןכַאז ןטּפשִמ טפרַאד
 רעייא ּוצ סָאד גָאז ךיא* ?הליהק רעד ןיא ןטּפשִמ ּוצ גנוטַײדַאּבמּוא ןּופ
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 לָאז סָאװ ,םכָח ַא רענייא ךייא ןשיװצ טינ ךיז טניפעג יצ ,עשז-ןיוש .דנַאש

 טימ ןדָאל ךיז טייג רעדּורּב טרעיינ' ,רעדירּב ענייז ןשיווצ ןדײשטנַא ןענָאק
 !עקיּבױלגמּוא רַאפ ךָאנ ּוצרעד ןּוא ,רעדּורּב

 םיטָּפשִמ טריפ ריא סָאװ ,ךייא ןּופ הֹלווַע ןַא לֵלכִּב ןיוש יא סעז
 סָאװרַאפ ?עטלְועַאּב ןייז טשרעּביל טינ סָאװרַאפ .ןרעדנַא ןטימ רענייא
 ,טּבױרַאּב ןּוא ,טכערמּוא טּוט ןילַא ריא ,ָאי* ?עטּבױרַאּב ןייז טשרעּביל טיִנ

 .רעדירּב ענעגייא ערעייא ךָאנ וצרעד ןּוא
 תוכלַמ סָאד ןענעשרַי טינ ןלעװ םיִעָשר יד זַא ,טינ ריא טסייוו יצ"

 ןייק טינ ,רענידנצעג ןייק טינ ,םיפאֹונ ןייק טינ :טרַאנעג טינ טייז ?טָאג ןּופ

 ,םירָכז טימ ןגיל סָאװ ,יד טינ ךיוא ,תוואַּתילעַּב ןייק טינ ,ענעסַאלעגסױא
 ,סרערעטסעל ןייק טינ ,םיירּוּכיִש ןייק טינ ,עקיצײג ןייק טינ ,םיבְנַג ןייק טינ*

 ןענעז ענױזַא ןּוא: .טָאג ןּופ תֹוכלַמ סָאד ןענעשרַי ןלעװ ,םיִנָלוַג ןייק טינ
 טקילײהעג טנעז ריא ,ןרָאװעג ןשַאװעג טנעז רעּבָא ריא ;ךייא ןּופ לייט ןעוועג

 םעד ןּופ ןעמָאנ םעד ךרּוד ןרָאװעג טקיטרַאפטכערעג טנעז ריא ,ןרָאװעג

 .טָאג רעודנּוא ןּופ טסייג םעד ךרּוד ןּוא ,ַחיִׁשָּמַה עּוׁשִי רַאה
 גנידצלַא .ךעלצּונ זיא גנידצלַא טינ ךָאד ,טּבױלרעד רימ זיא גנידצלַא *

 רעד רעטנּוא ןפרַאװרעטנוא טינ ךימ ךיא לעװ ךָאד ,טּבױלרעד רימ זיא
 - ,םילָכאַמ רַאפ ךיוּב רעד ןּוא ,ךיוּב ןרַאפ םיִלָכאַמ * .סעּפע ןּופ טכַאמ

 יא ףוג רעד .ערעדנַא יד ייס ןּוא ,סָאד ייס ןדנעלרַאפ טעװ טָאג ןּוא
 .ףוג םעד רַאפ רַאה רעד ןּוא ,רַאה םעד רַאפ טרעיינ ,תונז רַאפ טינ
 ןקעוופיוא רע טעװ זדנוא ךיוא ןּוא ,רַאה םעד טקעוועגפיוא טָאה טָאג ןּוא 4

 םבירבא ןענעז םיפוג ערעייא זַא ,טינ ריא טסייוו יצ?* .טכַאמ ןייז ךרּוד
 ןכַאמ ייז ןּוא ,ןֵחיִׁשָמ ןּופ םירבַא יד ןעמענ טציא ךיא לָאז יצ ?ןֵחיִׁשָמ ןּופ

 ,רעד זַא ,טינ ריא טסייוװ יצ רעדָא* !הֹליִלֲח ?הנֹוז ַא ןּופ םירבַא רַאפ
 טייטש עס םירָאװ ?ריא טימ ּבַײל ןייא יא ,הנֹוו ַא טימ ךיז טפעהַאּב סָאװ
 טפעהַאּב ןיא סָאװ ,רעד רעּבָא" .אּבַײל ןייא ןרעװ ןלעװ עדייּב :ןּבירשעג
 עדעי .תרונז ןּופ טנירטנַא .םיא טימ טסייג ןייא זיא ,רַאה םעד טימ
 סָאװ ,רעּבָא רעד ;ףּוג םעד רעסױא יא ,טײינַאּב שטנעמ ַא סָאװ ,דניז

 ,טינ ריא טסייוװ יצ רעדָא .ףּוג םענעגייא ןייז ןגעק טקידניז ,הָנָומ זיא
 סָאװ ,ךייא ןיא ויא סָאװ ,ׁשֶדֹוקַה-ַחּור םעד ןּופ שדֹקִמ ַא ויא ףּוג רעיא זַא
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 ריא םירָאװ" ;ענעגײא ערעײא טינ טנעז ריא ןּוא !טָאג ןּופ טָאה ריא
 ּוצ דובָּכ ןּבעגּפָא ריא טלָאז ,ןֵּכ-לַע .ןַײרּפ ַא טימ ןרָאװעג טפיוקעג טנעז

 .ּבַײל רעיא ןיא טָאג

 רַאפ טּוג זיא סע :ןּבירשעג טָאה ריא סָאװ ןגעוו ,ןכַאז יד עֶגֹונּב ןּוא
 לָאז ,ןגעוזתוו ןּופ תֹמחַמ ךָאד* .השֶא ןייק ןרירַאּב ּוצ טינ ןַאמ ַא ׂו
 םענעגייא ריא ןּבָאה השִא עדעי לָאז ןּוא ,ּבייוו ןגייא ןייז ןּבָאה ןַאמ רעדעי
 סָאד ךיוא יװַא ןּוא ;בֹוח ריא ּביײװ םעד ןּבעגּפָא ןַאמ רעד לָאז* .ןַאמ
 םענעגיא ריא רעּביא תושר ןייק טינ טָאה ּביײװ סָאד* .ןַאמ םעד ּבייו

 זרושר ןייק טינ ןַאמ רעד ךיוא טָאה יװַא ןּוא ;ןַאמ רעד טרעיינ ,ּבַײל
 רענייא ּפָא טינ ךיז טדייש* .ּביײװ סָאד טרעיינ ,ּבַײל םענעגייא ןייז רעּביא

 ריא ידּכ ,טײצ ַא ףױא טדערעגּפָא טרעװ סע ןדייס ,ןרעדנַא םעד ןּופ

 ,ןעמַאװצ קירוצ טייז ןּוא ,ןָאט הדליִפּת טימ ןּבעגּפָא ןענעק ךיז טלָאז
 -טינ רעייא ןגעוונופ ןויָסנ ןייק ּוצ ןעגנערּב טינ ךייא לָאז ןטָׂש רעד ידּכ

 ךֶרֶדֹּב טינ ןּוא ,זרישר ךֶרֶדֹּב ךיא גָאז סָאד ןּוא"* .טײקנטלַאהעגקירּוצ
 רעּבָא .ןילַא ךיא יוװיֹוזַא ןייז ןשטנעמ עלַא ןלָאז יַאוולַה ךָאד" .טָאּבעג

 ,ןפֹוא םעד ףיוא רענייא ,טָאג ןּופ הֹנָּתַמ ענעגייא ןייז טָאה רענייא רעדעי
 | | .םענעי ףיוא רערעדנַא ןַא ןּוא

 טּוג יא סע :ךיא גָאז תונָמלַא יד ּוצ ןּוא ,עטַאריײהרַאפמּוא יד ּוצ*

 טינ ךיז ןענעק ייז ּבױא רעּבָא" .ךיא יװיֹוַא ןּבַײלּברַאפ ייז ּבױא ,ייז רַאפ
 ּוצ דנּותַה רעסעּב ויא סע םירָאװ ;ןּבָאה הנּותַח ייז ןלָאז ,ןטלַאהקירּוצ

 .ןענערּב ּוצ רעדייא ,ןּבָאה

 רעד טרעיינ ,ךיא טינ ,ָאי ,ךיא טיּבעג רעּבָא עטַאריײהרַאפ יד ּוצ ?

 ךיז יז טוט)* ,ןַאמ ריא ןופ ןדיײשּפָא טינ ךיז לָאז ּבייװ סָאד זַא ,רַאה
 ןטעּברעּביא ךיז רעדָא ,טַארײהרַאפמוא ןּבַײלּברַאפ יז לָאז ,ןדײשּפָא רעּבָא
 .ּביװ ןייז ןזָאלרַאפ טינ לָאז ןַאמ רעד זַא ןּוא ,(ןַאמ םעד טימ

 רעדּורּב ַא ּבױא :רַאה רעד טינ ,ךיא גָאז רעּבָא עקירעּביא יד ּוצ *
 לָאז ,םיא טימ ןעניואוו ּוצ םיּכסַמ זיא יז ןוא ,ּבײװ קיּבױלגמוא ןַא טָאה

 ,ןַאמ ןקיּבולגמּוא ןַא טָאה סָאװ ,ּבײװ סָאד ןּוא* .ןוָאלרַאפ טינ יז רע
 .ןוָאלרַאפ טינ ןַאמ ריא יז לָאז ,ריא טימ ןעניואוו ּוצ םיּכסַמ זיא רע ןּוא
 ןוא ,ּביװ םעד ךרוד טקילײהעג טרעװ ןַאמ רעקיּביױלגמּוא רעד םירָאװ!*
 ,טינ וַא ;רעדּורּב םעד ךרּוד טקילײהעג טרעװ ּבײװ עקיּבױלגמוא סָאד
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 ּביוא'* .קילײה יז ןענעז דניצַא רָאנ ,אמָט ןעוועג רעדניק ערעייא ןטלָאװ
 רעד ;ןדײשּפָא ךיז רע זָאל ,ןדײשּפָא ךיז ליו רעקיּבױלגמוא רעד רעּבָא
 טָאג ןּוא ;ןלַאפ עניױזַא ןיא ןדנּוּבעג טינ זיא ,רעטסעוװש יד רעדָא ,רעדּורּב

 ּוד יצ ,השֶא ָא ,ּוטסיײװ יװַאיװ םירָאװ* .םולָש ּוצ ןפּורַאּב ןדנוא טָאה
 טסעװ ּוד יצ ,ןַאמ ָא ,ּוטסײװ יװַאיװ רעדָא ?ןַאמ ןייד ןייז ליצַמ טסעוו

 ,ןשטנעמ ןדעי טלייטענוצ טָאה רַאה רעד יװ טרעיינ" ?ּבייװ ןייד ןייז ליִצַמ
 ןקַתֹמ ךיא ןיּב יװַא ןוא .ןיג רע לָאז יװַא ,ןפּורַאּב ןדעי טָאה טָאג יװ

 רע לָאז ,רעטלַמעג ַא תעּב ןפּורַאּב רעצימע זיא:* .זרוליהק עלַא ןיא
 רע לָאז ,הֹלרָע ןיא ןרָאװעג ןפּורַאּב רעצימע זיא .טלַמעגמּוא ןרעוו טינ
 טרעיינ ,טינרָאג זיא הֹלרָע ןּוא ,טינרָאג ויא הֹליִמ"* .ןרעװ טלַמעג טינ

 רענעי ןיא ןּבַײלּברַאפ רעדעי זָאל" .טָאג ןּופ תווצִמ יד ןּופ ןטיה סָאד
 ןרָאװעג ןפּורַאּב ּוטסיּב ,ןרָאװעג ןפּורַאּב זיא רע רעכלעוו ןיא ,גנּופּורַאּב

 ,יירפ ןרעװ טסנעק ּוד רעּבָא ּבױא .ןרַא טינ ךיד סע לָאז ,טכענק סלַא

 ןיא ןפּורַאּב יא סָאװ ,רעד םירָאװ= .טייהנגעלעג רעד טימ ךיד ץּונַאּב
 ,רעד ךיא יװַא ;רעטַײרפַאּב סרַאה םעד זיא ,טכענק ַא סלַא רַאה םעד
 .טכענק סֵחיִׁשְמ זיא ,ןרָאװעג ןפּורַאּב זיא רע תעּב ,יירפ ןעוועג זיא סָאװ
 ןופ טכענק ןיק טינ טרעװ ;ןַײרּפ ַא טימ ןרָאװעג טפיוקעג טנעז ריא**

 רע בֹצַמ ַא רַאפ סָאװ ןיא ,רענייא רעדעי זָאל ,רעדירּב:* .ןשטנעמ ןייק

 טא .טָאג טימ םעד ןיא ןּבַײלּברַאפ ,ןרָאװעג ןפּורַאּב זיא

 ךיא ;רַאה םעד ןּופ טָאּבעג ןייק טינ ךיא ּבָאה ,תולותּב עֶגֹונּב ןּוא

 ײּב טײקילעטַײל ןענופעג טָאה סָאװ ,רענייא יװ גנּוניימ ןיימ רעּבָא ּביג
 רעד ןגעוונופ זַא ,רעּבירעד ןיימ ךיא* .טּבױלגַאּב ןייז וצ ,רַאה םעד

 ּוטסיּב" .זיא רע יװ ןייז ּוצ ןשטנעמ ַא רַאפ טּוג סע זיא ,הֹרָצ רעקיטציא
 ?ּבייװ ַא ןּופ יירפ ּוטסיּב .יירפ ןרעוו ּוצ טינ ךּוז ?ּבייװ ַא ּוצ ןדנוּבעגוצ

 ;טקידנױעג טינ ּוטסָאה ,טַאהעג הנּותַח רעּבָא ּוטסָאה** .ּביײװ ןייק טינ ךּוז
 עניװַא רעּבָא .טקידנױעג טינ יז טָאה ,הנּותַח טָאה הלּותּב ַא ּבױא ןוא
 .ןעניושרַאפ ןלעװ ךייא טלָאװ ךיא ןּוא ;שיילפ םעד ןיא תורָצ ןּבָאה ןלעװ

 ןלָאז ןָא-טציא ןּופ ןּוא .ץיווק ויא טייצ יד ,רעדירּב ,ךיא גָאז רעּבָא סָאד
 ןּוא* :;טַאהעג טינ יז ןטלָאװ ייז יװ ךיילג ןייז ,רעּבײװ ןּבָאה סָאװ ,ענעי
 ןעיירפ סָאװ ,ענעי ןּוא ;טנייװעג טינ ןטלָאװ ייז יװ ךיילג ,ןענייוו סָאװ ,ענעי
 ךיילג ,ןפיוק סָאװ ,ענעי ןּוא ;טיײרפעג טינ ךיז ןטלָאװ ייז יװ ךיילג ,ךיז
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 רעד ןּופ האָנַה ןּבָאה סָאװ ,ענעי ןּוא* ;טגָאמרַאפ טינ סע ןטלָאװ ייז יװ
 רעד ןופ טלַאטשעג יד םירָאװ ;טצּונַאּב טינ יז ןטלָאװ ייז יװ ךיילג ,טלעוו
 .ןייגרַאפ טּוט טלעוו רעקיזָאד

 ויא סָאװ ,רעד .תונאַד ןּופ יירפ ןייז טלָאז ריא ןלעװ טלָאװ ךיא **
 לָאז רע יװַאיװ ,רַאה םעד ןּופ ןכַאז יד ןגעוונופ טגרָאז ,טַארייהרַאפ טינ

 טגרָאז ,טַאריײהרַאפ זיא סָאװ ,רעּבָא רעד * ;רַאה םעד ןרעו ןלעפעגליואוו

 ןרעװ ןלעפעגליואו לָאז רע יװַאיװ ,טלעװ רעד ןּופ ןכַאז יד ןגעוונופ
 ,טַאריײהרַאפ טינ יא סָאװ ,השֶא יד ךיוא יװַא .טלייטעצ זיא ןּוא ** ,ּבייוו ןייז

 ןייז לָאז יז ידּכ ,רַאה םעד ןּופ ןכַאז יד ןגעוונופ טגרָאז ,הלּותּב יד ןּוא
 זיא סָאװ ,יד רעּבָא ;טסײג םעד ןיא יס ןּוא ףּוג םעד ןיא ייס ,קילײה
 -ליואוו לָאז יז יװַאיװ ,טלעוו רעד ןּופ ןכַאז יד ןגעוונופ טגרָאז ,טַארייהרַאפ

 הבֹוט רענעגייא רעיא רַאפ ךיא גָאז סָאד ןּוא* .ןַאמ ריא ןרעוװ ןלעפעג

 ךיז טלָאז ריא טרעיינ ,ךייא רעּביא ץענ ַא ןפרַאװ ּוצ טינ ןּוא ,ןגעוו
 רַאה םעד ןעניד ןענעק טלָאז ריא ידּכ ןּוא ,ןייז ּוצ רעהעג עס יװ ןריפ

 .טרעטשעגמּוא |

 ןייז ןגעק קיסַאּפ טינ ךיז טמענַאּב רע זַא ,טניימ רעצימע ּביוא **

 ףרַאדַאּב עס ּבױא ןּוא ,טייצ-ננּואילּב ריא רעּבירַא יא יז תעּב ,יורפגנוי
 הנּותַח ייז ןזָאל ;טינ טקידניז רע ;ליװ רע סָאװ ןָאט רע לָאז ,ןייז ּוצ יװַא

 טינ סע טָאה ןּוא ,ןצרַאה ןייז ןיא טסעפ ויא סָאװ ,רעּבָא רעד"  .ןּבָאה
 ןסָאלשַאּב טָאה ןּוא ,ןליוו םענעגייא ןייז רעּביא הטילש טָאה טרעיינ ,קיטיינ

 .טכער רע טּוט יװַא ,יורפגנוי ענעגייא ןייז ןעניושרַאפ ּוצ ןצרַאה ןייז ןיא
 סָאװ ,רעד ןּוא ;טּוג טּוט ,יורפגנוי ןייז הנּותַח טכַאמ סָאװ ,רעד ,ןֵכְּב *

 .רעסעּב ךָאנ ןָאט טעװ ,הנּותַח טינ יז טכַאמ
 רעּבָא ּבױא ;טּבעל רע ןַמוילָּכ ןַאמ ריא ּוצ ןדנּוּבעג זיא ּבייו ַא*

 טרעיינ ,ליוװ יז ןעמעוו טימ ןּבָאה ּוצ הנּותַח יירפ יז ויא ,טּברַאטש ןַאמ רעד
 ּבױא ,רעכעלקילג רעּבָא יז ויא ,גנוניימ ןיימ טיױל* .רַאה םעד ןיא רָאנ
 םעד ךיוא גָאמרַאפ ךיא ןַא ,ןיימ ךיא ןּוא ;ויא יז יוװיֹוזַא טּבַײלּברַאפ יז
 י .טָאג ןּופ טסייג
 זַא ,ןסייוו רימ :רעטענּפָא ּוצ ביִרקַמ זיא ןעמ סָאװ ,ןכַאז יד עַגֹונֹּב ןּוא ו

 טפַאשּביל רעּבָא ,ףױא טוָאלּב ןסיװ .שינעדנעטשרַאפ ןּבָאה עלַא רימ
 טייטשרַאפ ,סעּפע טייטשרַאפ רע זַא ,טניימ רעצימע ּביוא* .ןעיוּבפיוא טוט
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 טָאה רעצימע ּביױא רָאנ* .ןייטשרַאפ טפרַאדַאּב טלָאװ רע יװ ,טינ ךָאנ רע

 .םיא ןּופ טנעקרעד טרעװ רעקיזָאד רעד ,טָאג ּביל
 ,רעטעגּפָא ּוצ ביִרְקַמ זיא ןעמ סָאװ ,ןכַאז ןּופ ןסע םעד ְךייֵׁש סָאװ ןּוא

 זיא'ס ןַא ןּוא ,טלעװ רעד ןיא סעּפע ויא טָאגּפָא םּוש ןייק זַא ,רימ ןסייוו
 ,עכלעוַא ןַארַאפ ןענעז עס םַגַה םירָאװ* .רענייא ץּוחַא ,טָאג ןייק ָאטינ

 סע יװ-,דרע'רד ףיוא ייס ,למיה ןיא ייס ,רעטעג ןפּורעגנָא ןרעװ סָאװ
 ןַארַאפ זיא זדנּוא רַאפ ךָאד *-- ,ְךֵס ַא ןרַאה ןּוא ,ְךֵס ַא רעטעג ןַארַאפ ןענעז

 ,םיא רַאפ רימ ןּוא ,גנידצלַא ויא סע ןעמעוו ןּופ ,רעטָאפ רעד ,טָאג ןייא

 רימ ןּוא ,ןכַאז עלַא ןענעז עס ןעמעוװ ךרּוד ,ַחיִׁשְמַה ַעּושִי ,רַאה ןייא ןּוא

 .םיא ךרּוד
 ,לייט טרעיינ ;שינעדנעטשרַאפ יד ָאד זיא ןשטנעמ עלַא ןיא טינ ךָאד'

 סָאװ ,ךַאז ַא ןּופ יװ ןסע ,טָאגּפָא םעד ּוצ טציא ויּב טניואוועג ןענעז סָאװ

 ,ךַאװש זיא סָאװ ,ןסיוועג רעייז ןּוא ;טָאגּפָא ןַא ּוצ ןעוועג ביִרקַמ טָאה ןעמ
 ךיוא ;טָאג ּוצ ןקיליװַאּב טינ ודנוא טעװ זייּפש רעּבָא* .טקעלּפַאּב טרעוו

 רימ ּבױא ,רעסעּב טינ ךיוא ,טינ ןסע רימ ּבױא ,רעגרע טינ רימ ןענעז
 טינ לָאז ערעייא טייהַײרפ עקיזָאד יד זַא ,גוטכַא רעּבָא טיג" .ָאי ןסע

 רעצימע ּבױא םירָאװ .עכַאװש יד רַאפ לּושכיִמ ַא ןרעװ סעּפע ךרוד
 םעד ןיא טײצלָאמ ַא ייּב ןציז ,שינעדנעטשרַאפ טסָאה סָאװ ,ךיד טעז

 -רעד ,ךַאװש זיא רע ּביוא ,ןסיוועג ןייז טינ טעװ ,טָאגּפָא ןַא ןופ לּפמעט

 !רעטעגּפָא ּוצ ןעוועג ביִרקַמ טָאה ןעמ סָאװ ,ןכַאז ןסע ּוצ ןרעװו טקיטומ
 ,ןריולרַאפ רעדּורּב רעכַאװש רעד טייג שינעדנעטשרַאפ ןייד ךרוד ןוא

 יד ןגעק טקידניז ריא תעּב ,יװַא ןּוא = ,ןּברָאטשעג זיא ַחיִׁשָמ ןעמעװ רַאפ

 .ןֵחיִׁשָמ ןגעק ריא טקידניז ,ןסיװעג ךַאװש רעייז טצעלרַאפ ןּוא ,רעדירּב
 לעװ ,ןעלכיורטש ּוצ רעדּורּב ןיימ םֶרֹוג ויא וייּפש ַא בוא ,םעדרעּביא *

 ןיימ ןייז שבֶרֹוג טינ לָאז ךיא ידּכ ,שילפ ןייק ןסע טינ לָאמנייק ךיא
 | .ןעלכיורטש ּוצ רעדּורּב
 ןעועג טינ ךיא ּבָאה ?זריִלש ןייק טינ ךיא ןיּב ?יירפ טינ ךיא ןיִּב װ

 ּביוא? ?רַאה םעד ןיא קרעװ ןיימ טינ ריא טנעז ?רַאה רעודנוא ,ןֵעּוׁשִי
 ךָאד סע ךיא ןיּב ןטסקיצנװ םּוצ ,חילש ןייק טינ ךיא ןיּב ערעדנַא רַאפ

 .רַאה םעד ןיא ריא טנעז !ווחילש ןיימ ןּופ םתֹוח רעד םירָאװ ;ךייא רַאפ
 .סױא ךימ ןטשרָאפ סָאװ ,יד רַאפ גנוקיטרַאפטכער ןיימ זיא סָאד?
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 רימ ןּבָאה יצ* ?ןעקנירט ּוצ ןּוא ןסע ּוצ ?רושר ןייק טינ רימ ןּבָאה יצ
 עקירעּביא יד יװ יװַא ,ּבייוו ַא רַאפ רעטסעווש ַא ןריפּוצמּורַא תושר ןייק טינ
 ןּוא רָאנ ךיא רעדָא" ?אָפיֵּכ ןּוא ,רַאה םעד ןּופ רעדירּב יד ןּוא ,םיחיִלש
 טוט רענלעז רעסָאװ' ?ןטעּברַא ּוצ טינ תושר ןייק טינ רימ ןּבָאה ,אָּבנ"רַּב

 ןּוא ,ןטרָאגנַײװ ַא טצנַאלּפ רעװ !?תואָצֹוה ענעגייא ענייז ףיוא ןעניד רָאג
 טסינעג ןּוא ,עדַאטס ַא טרעטיפ רעװ רעֹדָא ?תוריּפ ןייק םיא ןּופ טינ טסע
 ?עדַאטס רעד ןּופ ךלימ רעד ןּופ טינ

 ?ןשטנעמ ןּופ רעגייטש םעד טול ןכַאז עקיוָאד יד ןדער ךיא ּוט יצ*

 טייטש עס םירָאװ' ?עּבלעז סָאד ךיא הררֹוּת יד טינ טגָאז יצ רעדָא
 תעּב ,לױמ סָאד סקָא ןַא ןדניּברַאפ טינ טסלָאז :הֶׁשֹמ-תַרֹוּת ןיא ןּבירשעג

 ןופ סָאד רע טגָאז רעדָא* ?ןסקָא רַאפ טָאג ןעד טגרָאז יצ .אטשערד רע
 ,ןרָאװעג ןּבירשעג סע זיא ןגעוװטרעזדנוא ןּופ ,ָאי ?לֵלכִּב ןגעווטרעזדנוא
 סָאװ ,רעד ןּוא ,גנונעּפָאה טימ ןרעקַא ףרַאד ,טרעקַא סָאװ ,רעד םירָאװ

 .קָלָח ַא ןעמוקַאּב ּוצ גנונעפָאה רעד ןיא ,טשערד

 ַאַא סע זיא ,ןכַאז עקיטסַײג ךייא ןיא טַײזעג ןּבָאה רימ ּביוא !!
 ּבױא? ?ןכַאז עשידרע ערעייא ןדיינש ןלעװ רימ בוא ,ןינָע רעסיורג
 ךַס ַא טינ רימ ןּבָאה ,ךייא רעּביא טכער םעד ןיא קֶלַח ַא ןּבָאה ערעדנַא

 רימ טרעיינ ,טכער עקיױזָאד סָאד טצונעגסױא טינ רימ ןּבָאה ךָאד ?רעמ
 רעד רַאפ גנורעטש ןייק ןכַאמנָא טינ ןלָאז רימ ידּכ ,גנידצלַא רעּביא ןגָארט
 ,הדֹובַע עקילײה יד ןעּוט סָאװ ,יד זַא ,טינ ריא טסייוו * .ֵַחיִׁשָמ ןּופ הרוׂשּב

 ,ַחָּבוִמ םעד רַאפ ןעניד סָאװ ,יד ןּוא ,שדֹקִמ םעד ןּופ ןכַאז יד ןּופ ןסע
 ןקַתמ רַאה רעד ךיוא טָאה ױזַא טקנוּפ * ?ַחָּבוְמ םעד ןיא קֶלָח רעייז ןעמענ

 .הריׂשּב רעד ןּופ ןּבעל ןלָאז ,הרוׂשּב יד ןָא ןגָאז סָאװ ,יד זַא ,ןעוועג
 ;ןכַאז עקיָאד יד ןּופ עקיצנייא ןייק טצונעגסיוא טינ רעּבָא ּבָאה ךיא :*

 ןיימ ןיא ןרעװ ןָאטעג יױזַא לָאז עס ידּכ ,ןּבירשעג טינ סָאד ּבָאה ךיא ןּוא
 טשינוצ לָאז רעצימע רעדייא ,ןּברַאטש טשרעּביל טלָאװ ךיא םירָאװ ;לַאפ
 ףרַאד ,?ררוׂשּב יד ןָא גָאז ךיא ּבױא םירָאװ .ךיז ןעמיר ןיימ ןכַאמ

 ;ןָאט ּוצ סָאד בחמ ןיּב ךיא םירָאװ ,םעד טימ ןעמיר טינ ךימ ךיא
 ךיא ּבױא םירָאװ" !הרוׂשּב יד ןגָאנָא טינ ּוט ךיא ּביױא ,רימ זיא יו ןּוא
 ןיימ ןּופ טינ ּבױא רָאנ ;רֵכֹׂש ַא ךיא גירק ,ןליוו םענעגייא ןיימ ןּופ סָאד ּוט

 ,.4 ,הכ םירבד א
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 .ןרָאװעג טױרטרַאפנָא רימ ןיא סָאװ ,תוחילש ַא ךיא ּבָאה ,ןליו םענעגייא
 ,הרוׂשּב יד ןגָאנָא וט ךיא תעּב סָאװ :סָאד ?רֵכֹׂש ןיימ זיא טרָאפ סָאװ *
 ןיימ ןצונוצסױא טינ ידּכ ,סטלָאצעג ןָא הרוׂשּב יד ןעגנערּב ןענעק ךיא לָאז
 .הרושּב רעד ןיא טכער

 ךימ ךיא ּבָאה ,ןשטנעמ עלַא ןּופ יירפ ןיּב ךיא םבֵגַה םירָאװ *
 .רערעמ סָאװ ןעניוועג לָאז ךיא ידּכ ,עלַא ּוצ רענידַאּב ַא רַאפ טכַאמעג

 ;ןדִי יד ןעניװעג לָאז ךיא ידּכ ,דָיי ַא יװ ןרָאװעג ךיא ןיּב ןדִיי יד רַאפ
 ןילַא תעּב ,הרֹוּת רעד רעטנּוא יו ,הרֹוּת רעד רעטנּוא ןענעז סָאװ ,יד רַאפ
 ןענעז סָאװ ,יד ןעניועג לָאז ךיא ידּכ ,הרֹוּת רעד רעטנּוא טינ ךיא ןיּב

 ,הרֹוּת ַא ןָא יװ ,הרֹוּת ַא ןָא ןענעז סָאװ ,יד רַאפ*: ;הרֹוּת רעד רעטנּוא
 ךיא ידּכ ,הרֹוּת סֵחיִׁשָמ רעטנּוא טרעיינ ,הרֹוּת סטָאג ןָא טינ ןיּב ךיא תעּב
 ךיא ןיּב עכַאװש יד רַאפ-= .תררֹוּת ַא ןָא ןענעז סָאװ ,יד ןעניוועג לָאז

 ןרָאװעג ןיּב ךיא .עכַאװש יד ןעניװעג לָאז ךיא ידּכ ,ךַאװש ןרָאװעג
 .ייז ןּופ לייט ןייז ּוצ ?ליצַמ ןפֹוא-לָכֹּב ידּכ ,ןשטנעמ עלַא רַאפ גנידצלַא
 קֶלָח ַא ןּבָאה לָאז ךיא ידּכ ,ןגעוו-הרוׂשּב רעד רַאפ גנידצלַא ּוט ךיא ןּוא *
 .ריא ןיא

 ןפױל ,ףױל-טעװ ַא ןיא ןפיול סָאװ ,יד זַא ,טינ ריא טסייוו יצ *!
 ידּכ ,טפױל יװַא טקנּפ ?זַײרּפ םעד טמוקַאּב רענייא רָאנ רעּבָא ,עלַא

 יד ןיא טפמעק סָאװ ,רעניא רעדעי ןּוא* .ןעמּוקַאּב םיא טלָאז ריא

 ןעמּוקַאּב ּוצ ידּכ סע ןעוט ייז ןּוא .גנידצלַא ןיא ןטלַאהעגנַײא טּבעל ,ןליּפש
 ףױל ךיא** .עכעלּברַאדרַאפמוא ןַא-- רעּבָא רימ ,ןיורק עכעלּברַאדרַאפ ַא

 סָאװ ,רעניא יװ יױזַא טינ ףמעק ךיא ;רעכיזמּוא יװ טינ ,ױזַא רעּבירעד
 ,םיא טכענקרַאפ ןּוא ,ּבַײל ןיימ גָאלש ךיא טרעיינ" ;טּפּול יד טגָאלש

 רַאפ טשרַדעג ּבָאה ךיא יװ םעדכָאנ ,סעּפע ךרוד ךיא לעװ רעמָאט
 .ןרעװ ןפרָאװרַאפ ןײלַא ,ערעדנַא
 ןענעז ?רובָא ערעזדוא זַא ,רעדירּב ,ןסיװ טלָאז ריא זַא ליװ ךיא ּפ

 ןעגנַאגעגרעּבירַא ןענעז עלַא ןּוא ,ןקלָאװ םעד רעטנוא ןעוועג עלַא
 םעד ןיא ןהשמ ףיוא ןרָאװעג טלבוטעג ןענעז עלַא ןּוא* ;םַי םעד רעּביא
 עקיטסַײג עּבלעז יד ןסעגעג עלַא ןּבָאה ןּוא* ,םָי םעד ןיא ןּוא ןקלָאװ
 יז םירָאװ ;קנּורט ןקיטסַײג ןּבלעז םעד ןעקנּורטעג עלַא ןּבָאה ןּוא + ,זייּפש
 ןוא ,ןעגנַאגעגכָאנ יז זיא סָאװ ,ןולעפ ןקיטסַײג ַא ןּופ ןעקנּורטעג ןּבָאה
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 -ליואוו טינ ייז ןּופ עטסניימ יד ןענעז ךָאד" .ַחיִׁשָמ ןעוועג זיא זלעפ רעד
 .רֹּבדִמ רעד ןיא ןעמוקעגמּוא ןענעז ייז םירָאװ ;טָאג ןרָאװעג ןלעפעג

 רימ ידּכ ,ודנוא רַאפ ןליּפשַײּב ןעוועג ןענעז ןכַאז עקיזָאד יד ןּוא *
 טייז .טסּולנעג ןּבָאה ייז יוויֹוזַא ,ןטייקיטכעלש ןייק ךָאנ ןטסּולג טינ ןלָאז
 טייטש עס יװ ;ןעװעג ןענעז ייז ןּופ לייט יװ ,רענידנצעג ןייק טינ ךיוא

 ןּוא ,ןעקנירט ןּוא ןסע ּוצ טצעועגרעדינַא ךיז טָאה קלָאפ סָאד :ןּבירשעג

 ןייק ןייגַאּב טינ ךיוא רימָאל* .אךיז ןליּפש ּוצ ןענַאטשעגפיוא ןענעז ייז
 גָאט ןייא ןיא ןלַאפעג ןענעז ןּוא ,ןעגנַאגַאּב ןענעז יז ןּופ לייט יװ ,ףואיִנ

 לײט יװ ,טָאג ןװאּורּפסױא טינ ךיוא רימָאל"* .בטנזיוט קיצנַאװצ-ןּוא-יירד
 .גןעגנַאלש יד ךרּוד ןעמּוקעגמּוא ןענעז ןּוא ,טװאורּפעגסױא םיא ןּבָאה יז ןּופ

 ןּוא ,טלמרּומעג ןּבָאה יז ןּופ לייט יװ ,ןעלמרּומ טינ ךיוא טלָאז ריא *
 ןענעז ןכַאז עקיזָאד יד ןּוא! .דריִחׁשַמ םעד ךרּוד ןעמּוקעגמּוא ןענעז

 ַא ןייז ּוצ ןרָאװעג ןּבירשרַאפ ןענעז יז ןּוא ;ליּפשַײּב ַא רַאפ יז ּוצ ןעשעג
 .טנעענעג טָאה ןטייצ יד ןּופ ףֹוס רעד ןעמעוו ףיוא ,זדנוא רַאפ גנונערָאװ
 לָאז רע ןַא ,ןּבעג גױטכַא ,טייטש רע ןַא ,טניימ סָאװ ,רעד וָאל ,ןֵכּב*

 יװ ַאזַא ןדייס ,ןפָארטעג טינ ןויָסנ םּוש ןייק ךייא טָאה עס * ,ןלַאפ טינ

 ,ןזָאלרעד טינ טעװ סָאװ ,יירטעג זיא טָאג רעּבָא .ןגָארטרַאפ ןָאק שטנעמ ַא
 טעװ רע טרעיינ ;תוחֹוּכ ערעייא רעּביא ןרעװ טװאּורּפעג טלָאז ריא זַא
 םיא טלָאז ריא ידּכ ,גנונירטנַא ןּופ גע ַא ןכַאמ ךיוא ןויָסס םעד טימ
 .ןגָארטרעד ןענָאק

 דער ךיא :* .יירענידנצעג ןּופ טנירטנַא ,עטּבילַאּב עניימ ,םעדרעּביא !*
 ןופ סֹוּכ רעד * .גָאז ךיא סָאװ ,ןײלַא ריא טּפשִמ ;עקידנעטשרַאפ ּוצ יו

 גנוטפעהַאּב ןייק טינ סָאד זיא ,הכָרּב ַא ןכַאמ רימ ןכלעוו רעּביא ,הֹכָרּב
 סָאד זיא ,ּפָא ןכערּב רימ סָאװ ןופ ,הצַמ יד ?ןֵחיִׁשָמ ןּופ טּולּב םעד טימ

 ןייא זיא סע תֹמחַמ ןּוא  ?ןֵחיִׁשָמ ןּופ ּבַײל םעד טימ גנוטפעהַאּב ןייק טינ
 ַא ןּבָאה עלַא רימ םירָאװ ,ּבַײל ןייא ,ְךֵס ַא ןענעז סָאװ ,רימ ןענעז ,הצֵמ

 יצ :שיילפ םעד טױל לאָרׂשיייִנּב יד טעו* .הצַמ רענייא רעד ןיא קֶלַח
 ,רעּבירעד " ?ַחָּבוְִמ םעד טימ טפעהַאּב טינ ,תונָּברַק יד ןסע סָאװ ,ייז ןענעז
 רעטעגּפָא ּוצ ןעוועג ביִרקַמ טָאה ןעמ סָאװ ,ךַאז ַא זַא ?ןגָאז ךיא לָאז סָאװ
 ,רעכיג גָאז ךיא" ?תוׁשָמַמ ַא טָאה טָאנּפָא ןַא וַא רעדָא ,תוׁשָמַמ ַא טָאה

 .36 ,2 ,די רּבדמּבד .6 ,5 ,אכ רּבדמּב .9-1 ,הכ רּבדמּב- .6 ,בל תֹומׁש *
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 ןּוא ,תוחּור ּוצ ביִרקַמ יז ןענעז ,בירקַמ ןענעז רענידנצעג יד סָאװ ,סָאד זַא

 טימ טּפַאשאָתּורבַח ןריפ טלָאז ריא ןַא ,טינ ליװ ךיא ןּוא .טָאג ּוצ טינ
 סֹוּכ םעד ןּוא ,רַאה םעד ןּופ סֹוּכ םעד ןעקנירט טינ טנעק ריא** .תוחּור
 ןּוא ,רַאה םעד ןּופ שיט םעד ןיא קֶלַח ַא ןּבָאה טינ טנעק ריא ;תוחּור ןּופ

 ּוצ רַאה םעד ןענערעצרעד רימ ןלָאז רעדָא* .תוחּור ןּופ שיט םעד ןיא

 ?םיא ןּופ רעקרַאטש רימ ןענעז ?האנק
 גנידצלַא .ךעלצּונ זיא גנידצלַא טינ רעּבָא ,טּבױלרעד זיא גנידצלַא

 ןכו טינ רענייק לָאז .ףא טיוּב גנידצלַא טינ רעּבָא ,טּבױלרעד זיא
 טרעװ עס סָאװ ,ץלַא* .סרבַח ןייז רעדעי טרעיינ ,הדבֹוט ענעגייא ןייז

 -ןסיװעג ןּופ הלַאש ןייק טינ טנערפ ןּוא ,טסע ,סעקטַאי יד ןיא טפיוקרַאפ

 ןוא? .אריא ןּופ טייקלופ יד ןּוא ,טָאג טרעהעג דרע יד םירָאװ** ;ןגעװ

 ןוא ,הדועס ַא ףיוא ךייא טעּברַאפ ,טינ ןּבױלג סָאװ ,יד ןּופ רענייא בוא
 טלעטשעג טרעװ עס סָאװ ,ץלַא ןסע ריא טלָאז ,ןייג ּוצ הֹעְדֹּב טָאה ריא
 רעצימע בוא רָאנ** .ןגעוו-ןסיוועג ןּופ הלַאש ןייק טינ טגערפ ןּוא ,ךייא רַאפ

 סע טסע ָאט ,ןּברָק ַא רַאפ ןעװעג ביִרקַמ ןעמ טָאה סָאד :ךייא ּוצ טגָאז

 ךיא* .ןגעווןסיװעג ןּופ ןּוא ,ןזיװעגנָא סע טָאה סָאװ ,ןגעװטענַײז ןּופ ,טינ
 סָאװרַאפ םירָאװ .סנרעדנַא םעד טרעיינ ,ןסיוװעג ענעגייא סָאד טינ ןיימ

 ּבױא ןּוא" ?ןסיװעג סנרעדנַא ןַא ןופ ןרעװ טּפשִמעג טייהַײרפ ןיימ לָאז
 ,םעד ןגעוונופ ןרעװ טדערַאּב ךיא לָאז סָאװרַאפ ,הכָרּב ַא טימ סינעג ךיא

 ?הכָרּב ַא ךַאמ ךיא ןכלעוו רַאפ
 טוט ,טּוט ריא רָאנ סָאװ רעדָא ,טקנירט רעדָא ,טסע ריא יצ ,ןֵכְּב יי

 גנולכיורטש ןּופ טייהנגעלעג ןייק טינ טיג*: .טָאג ןּופ דובָּכ םעד רַאפ ץלַא
 ךיוא יװ טקנוּפ* ;טָאג ןּופ הליהק רעד רעדָא ,ןכירג יד רעדָא ,ןדִיי יד

 ,ןצונ םענעגייא ןיימ טינ ךּוז ןּוא ,גנידצלַא ןיא ןשטנעמ עלַא קיליװַאּב ךיא

 .ןרעװ טעװעטַארעג ןלָאז יז ידּכ ,םיּבַר םעד ןּופ ןצונ םעד טרעיינ

 ּבױל ךיא ןּוא" .סֵחיִׁשָמ ןיּב ךיא יװיֹוַא ,רעגלָאפכָאנ עניימ טייז אי
 יד ּפֶא טיה ןּוא ,גנידצלַא ןיא ךימ טקנעדעג ריא סָאװ ,ךייא

 זַא ,רעּבָא ליו ךיא* .טרעפטנעעגרעּביא ךייא יז ּבָאה ךיא יוװיֹוזַא ,תונְקַּת
 ּפָאק רעד ןוא ,ַחיִׁשָמ זיא ןַאמ ןדעי ןּופ ּפָאק רעד זַא ,ןסיוו טלָאז ריא

 .ו ,דכ םילהּת *
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 רעדעי* .טָאג זיא ןֵחיִׁשָמ ןּופ ּפָאק רעד ןּוא ,ןַאמ רעד זיא ּבייו ןדעי ןּופ

 ןייז טקעדרַאפ טלַאה רע ןּוא ,תואיִבנ טגָאז רעדָא ,לֵלַּפתִמ זיא סָאװ ,ןַאמ
 רעדָא ,לֵלַּפתִמ ויא סָאװ ,השֶא עדעי ןּוא* .ּפָאק ןייז רע טמעשרַאּפ ,ּפָאק

 ;ּפָאק ריא יז טמעשרַאפ ,טקעדענּפָא ןיא ּפָאק ריא ןּוא ,זרואיִבנ טגָאז

 םירָאװ* .טלָאגעג ןעוועג טלָאװ יז יװ עּבלעז סָאד ןּוא סנייא זיא סע םירָאװ
 ּביוא רָאנ ;ןרעשּפָא ןזָאל ךיוא ךיז יז לָאז ,טליהרַאפ טינ זיא ּבייו ַא ּביוא

 יז לָאז ,טלָאגעג רעדָא ,ןרישעגּפָא ןייז ּוצ ּבייו ַא רַאפ ןֹוָּב ַא יא סע
 .טליהרַאפ ןייז

 תמחַמ ,טקעדרַאפ ּפָאק ןייז ןטלַאה ּוצ ביוחמ טינ זיא ןַאמ ַא םירָאװ'
 דובָּכ רעד ויא רעּבָא ּבייװ סָאד ;טָאג ןּופ דובָּכ ןּוא דליּבּפָא סָאד ויא רע
 יד טרעיינ ,השֶא רעד ןּופ טינ טמַאטש ןַאמ רעד םירָאװ)* .ןַאמ םעד ןּופ
 םעד ןּופ ןרָאװעג ןפַאשַאּב טינ ןַאמ רעד זיא ךיוא' ;ןַאמ םעד ןּופ השִא
 ַא ףרַאד ,ןֵּכ-לַע? (.ןגעוװ-סנַאמ םעד ןּופ ּביײװ סָאד טרעיינ ,ןגעװ-סּבייװ

 .םיכָאלַמ יד ּבילּוצ ,ּפָאק ריא ףיוא טייקידװעעונָא ןּופ ןכייצ ַא ןּבָאה ּבייו
 ןַאמ רעד טינ ךיוא ,ןַאמ םעד ןָא טינ ּבייוו סָאד זיא רַאה םעד ןיא רעּבָא יז
 יװַא ,ןַאמ םעד ןּופ טמַאטש ּביײװ סָאד יוװיֹוזַא םירָאװ- .ּבייו םעד ןָא

 .טָאג ןופ טמַאטש רעּבָא גנידצלַא ;ּבײװ םעד ךרּוד ןַאמ רעד ךיוא טמַאטש
 =לְלַּפתִמ לָאז ּבייו ַא ןַא ,ןייש סע ויא יצ ;ןײלַא ךיז ייּב ריא טּפשִמ *

 טינ ךייא ןײלַא עבָט יד וליפַא טוט יצ* !טליהרַאפ טינ טָאג ּוצ ןייז
 ,םיא רַאפ הֹּפרַח ַא סע ויא ,רָאה עגנַאל טגָארט ןַאמ ַא ּביױא זַא ,ןענרעל

 ?ריא רַאפ דובָּכ ַא סע ויא ,רָאה עגנַאל טגָארט ּבייװ ַא ּביױא רָאנ *
 ּבױא רָאנ" .קעדּוצ ַא רַאפ ןרָאװעג ןּבעגעג ריא ןענעז רָאה יד םירָאװ

 טינ ךיוא ןּוא ,גהנֵמ ַאזַא טינ רימ ןּבָאה ,שירעגירק ןייז ּוצ טניימ רעצימע
 .טָאג ןּופ תוליָהק יד

 ךייאא ךיא ּבױל ,לעפַאּב ןקיוָאד םעד ךייא ּביג ךיא רעּבָא תעּב"
 טרעיײנ ,ןרעסעּב םעד ןגעװנופ טינ ןעמַאװצ ךיז טמוק ריא סָאװ ,טינ
 ןעמַאװצ ךיז טמוק ריא תעּב ,לָּכ םדֹוק םירָאװ=* .ןרעגרע םעד ןגעוונופ
 ןּוא ;ךייא ןשיוצ ןַארַאפ ןענעז ןתוַקֹולחַמ זַא ,ךיא רעה ,הליהק רעד ןיא
 ,ךייא ןשיװצ תֹוּתיִּכ ןייז ךיוא ןױמ עס םירָאװ* .סע ךיא ּבױלג זײװלַײט
 .ןרעװ טקעלּפטנַא ןענעק ןלָאז ,ךייא ןשיװצ טּבײלגַאּב ןענעז סָאװ ,יד ידּכ
 םעד ןסע ּוצ ךעלגעמ טינ סע יא ,ןעמַאװוצ ךיז טמּוק ריא תעּב ,ןֵכּב*
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 רַאפ רעירפ רענייא רעדעי טמענ ןסע רעייא תעּב םירָאװ*! ;הדּועס סרַאה

 רערעדנַא ןַא ןּוא ,קירעגנּוה זיא רענייא ןּוא ;טײצלָאמ ענעגייא ןייז ערעדנַא
 ןעקנירט ּוצ ןּוא ןסע ּוצ ,רעזייה ןייק טינ ריא טָאה יצ ?סָאװ? ,רוּכיִש זיא

 ,יד ׁשייַבמ טנעז ןּוא ,טָאג ןּופ הֹדֵע יד הוַבמ ריא טנעז יצ רעדָא ?ייז ןיא
 ?ןּבױל ךייא ךיא לָאז !?ןגָאז ךיא ךיא לָאז סָאװ !?טינרָאג ןּבָאה סָאװ

 | .טינ ךייא ךיא ּבױל םעד רַאפ
 ּבָאה ךיא סָאװ ,סָאד רַאװ םעד ןּופ ןעוועג לּבקמ ּבָאה ךיא םירָאװ!*

 ,טכַאנ רעד ןיא טָאה ַעּוׁשִי רַאה רעד זַא ,טרעפטנעעגרעּביא ךייא .ּוצ ךיוא

 םעדכָאנ ןּוא* ,הצַמ ַא ןעמונעג ,ןרָאװעג ןטָאררַאפ זיא רע רעכלעוו ןיא
 סָאד :טגָאועג ןּוא ,ןכָארּבעצ יז רע טָאה ,טכַאמעג הכָרּב ַא טָאה רע יװ

 ןיימ ןיא סָאד טּוט ;ןגעװטרעַײא ןּופ ןכָארּבעצ טרעװ סָאװ ,ּבַײל ןיימ זיא
 ּוצ יװַא ,הדועס רעד ךָאנ ,סֹוּכ םעד ךיוא ןפֹוא ַאזַא ףיוא ןּוא** .קנעדנָא
 ,סָאד טּוט ;טּולּב ןיימ ןיא דנּוּב רעיינ רעד ויא סֹוּכ רעקיזָאד רעד :ןגָאז
 טסע ריא ןֵמלָּכ םירָאװ** .קנעדנָא ןיימ ןיא ,םיא טקנירט ריא ןֵמוילָּכ

 ויּב ,טױט סרַאה םעד ןגָאזנָא ריא טוט ,סֹוּכ םעד טקנירט ןּוא ,הֹצַמ יד

 .טמּוק רע
 ןופ סֹוּכ םעד ןעקנירט ןּוא ,הֹצַמ יד ןסע טעװ עס רעװ ,ןֵכּב"

 םעד ןגעק ןקידלושרַאפ ךיז טעװ ,ןפֹוא ןקידרעװמוא ןַא ףיוא רַאה םעד
 ןײלַא ךיז שטנעמ ַא זָאל רָאנ" .רַאה םעד ןּופ טולּב םעד ןּוא ּבַײל
 ןּופ ןעקנירט ןּוא הֹצַמ רעד ןּופ ןסע רע לָאז ךָאנרעד ןּוא ,ןוואּורּפסױא
 טקנירט ןּוא טסע ,ןעקנירט ןּוא ןסע טּוט סָאװ ,רעד םירָאװ?* .סֹוּכ םעד

 ּבַײל םעד ןשיװצ קּוליִח ןייק טינ טכַאמ רע בוא ,ןילַא ךיז ףיוא קַסּפ ַא
 ןוא ךַאװש ךייא ןשיװצ ןּופ ְךַס ַא ןענעז םעדרעּביא* .רַאה םעד ןּופ
 ןילַא ךיז ןעּוט רימ רעּבָא ּביױא*: .ןייא ןפָאלש קיצניװ טינ ןּוא ,קנַארק

 ,טּפשִמעג ןיש רימ ןרעװ ןּוא* ;ןרעװ טּפשמעג טינ רימ ןלעװ ,ןוואּורּפ
 ןרעװ טּפשִמרַאפ טינ ןלָאז רימ ידּכ ,רַאה םעד ןּופ טפָארטשעג רימ ןרעוו
 ּוצ ןעמַאװצ ךיז טמּוק ריא תעּב ,רעדירּב עניימ ,ןֵכּב* .טלעװ רעד טימ
 ,קירעגנּוה זיא רעצימע ּבױא ןּוא* .ןרעדנַא םעד ףיוא רענייא טרַאװ ,ןסע
 ןרעװ טינ לָאז ךיז ןעמוקפיונוצ רעיא ידּכ ,םייה רעד ןיא ןסע רע לָאז
 ךיא ןעװ ,ןייז ןקַתמ ךיא לעװ עקירעּביא סָאד ןּוא .גנוקידלישרַאפ ןייק

 .ןעמּוק לעװ
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 ןליוהרַאפ ןלעװ טינ ךיא טלָאװ ,רעדירּב ,תונָּתַמ עקיטסַײג עֶגֹונּב ןּוא יי
 ןעװעג טנעז ריא תעּב זַא ,טסייװ ריא* .ךַאז םּוש ןייק ךייא ןּופ

 ױזַאיװ ,רעטענּפָא עמוטש ענעי ּוצ ןריפ טוָאלעג ךיז ריא טָאה ,רענידנצעג

 סָאװ ,רענייק זַא ,עיִדֹומ ךייא ךיא ןיּב ,ןֵכֹּב" .טריפעג ךייא טָאה עמ רָאנ
 ןוא !ןטלָאשרַאפ ןייז לָאז ַעּוׁשִי :טגָאז ,טָאג ןּופ טסיג םעד ךרוד טדער
 .שֶדֹוקַה-ַחּור םעד ךרּוד ןדייס ,רַאה ויא ַעּוׁשִי :ןגָאז טינ ןָאק רענייק

 ;טסײג רעּבלעז רעד רעּבָא ,תונָּתַמ ענעדישרַאפ ןַארַאפ ןענעז עס ןוא *

 ;רַאה רעּבלעו רעד רעּבָא ,תודֹובַע ענעדישרַאפ ןַארַאפ ןענעז עס ןוא ?

 ,טָאג רעּבלעז רעד רעּבָא ,ןטעּברַא ענעדישרַאפ ןַארַאפ ןענעז עס ןוא *
 ןּבעגעג ויא םענייא ןדעי רָאנ' .ןעמעלַא ןיא גנידצלַא ןיא טקריוװ סָאװ

 םענייא םירָאװ* .ןצּונ םעד טימ טסייג םעד ןּופ גנוקעלּפטנַא יד ןרָאװעג

 ןַא ןוא ,-רמכָח ןּופ טרָאװ סָאד טסיײג םעד ךרּוד ןרָאװעג ןּבעגעג זיא
 ,הנּומָא ןרעדנַא ןַא" ;טסײג ןּבלעו םעד טול ,ןסיװ ןּופ טרָאװ סָאד ןרעדנַא

 םעד ךרּוד ןלייה ןּופ זרונָּמַמ ןרעדנַא ןַא ןּוא ,טסייג ןּבלעז םעד ךרּוד
 ,האּובנ ןרעדנַא ןַא ּוצ ןּוא ,רעדנּואװ ןָאט ּוצ ןרעדנַא ןַא!? ,טסייג םענייא
 םינימ ענעדישרַאפ ןרעדנַא ןַא ,רעטסַײג ןדיישרעטנּוא ּוצ ןרעדנַא ןַא ןּוא
 ץלַא סָאד רעּבָא-+ .תונֹשל ןּופ ןשטַײטרַאפ סָאד ןרעדנַא ןַא ןּוא ,תונֹושל

 ןדעי טלייטרַאפ סָאװ ,טסייג רעּבלעז רעד ןּוא רענייא רעד ןקריװ טּוט

 .ליו רע יױװיֹוזַא רעדנּוזַאּב םענייא

 ןּוא ,םירבַא ְךַס ַא טָאה ןּוא ,רענייא ויא ףּוג רעד יױװיֹוזַא םירָאװ *

 ,ףּוג ןיא ןענעז ,ְךַס ַא ןענעז יז םַגַה ,ףּוג םעד ןּופ םירבַא עלַא יד
 טלבֹוטעג עלַא רימ ןענעז טסייג ןייא ךרוד םירָאװ** .ֵַחיִׁשָמ ךיוא זיא יװַא

 ןוא ;ירפ רעדָא טכענק ייס ,ךירג רעדָא דיי ייס ,ףּוג ןייא ןיא ןרָאװעג
 .טסייג ןייא טימ ןרָאװעג ןעקנּורטעגנָא עלַא ןענעז

 רעד ּבױא* .ְךֵס ַא טרעיינ ,רבַא ןייא טינ ויא ףּוג רעד םירָאװ +
 ,ףּוג םּוצ טינ ךיא רעהעג ,טנַאה יד טינ ןיּב ךיא לייוו :ןגָאז לָאז סּופ

 :ןגָאז לָאז רעוא סָאד ּבױא ןּוא* ?ףּוג םּוצ טינ רעּבירעד רע טרעהעג
 סע טרעהעג ,ףּוג םּוצ טינ ךיא רעהעג ,גױא סָאד טינ ןיּב ךיא לייוו
 ,גױא ןַא ןעװעג טלָאװ ףּוג רעצנַאג רעד ּבױא " ?ףּוג םּוצ טינ רעּבירעד
 ןעװעג ןצנַאגניא טלָאװ רע ּבױא ןוא ?רעהעג סָאד ןעװעג טלָאװ ּואוו
 טָאג טָאה רעּבָא טציא:* ?ֵחיִרָהשּוח" רעד ןעװעג טלָאװ ּואו ,רעהעג
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 ןיא םיא יוװיֹוַא ,ףּוג םעד ןיא ייז ןּופ םענייא ןדעי ,םירבַא יד טלעטשעג

 .ןרָאװעג ןלעפעגליואוו
 רעד ןעוועג טלָאװ ּואוו ,רבָא ןייא ןעװעג עלַא ןטלָאװ ייז ּביוא ןּוא

 סָאד ןּוא* .ףּוג ןייא רָאנ ,שכירבָא ְךַס ַא יז ןענעז רעּבָא ױזַא? ?ףּוג

 רעדָא ,ריד ןיא טינ ךימ קיטיינ ךיא :טנַאה רעד ּוצ ןגָאז טינ ןעק גיוא
 ,ךּפַהל טרעיינ* .ךייא ןיא טינ ךימ קיטיײנ ךיא :סיפ יד ּוצ ּפָאק רעד

 .קיטיינ ןענעז ,רעכַאװש ןייז ּוצ סיוא ןעעז סָאװ ,ףּוג םעד ןּופ םירבָא ענעי
 ,בוׂשָח רעקיניײװ ןענעז יז ,ןעניימ רימ סָאװ ,ףּוג םעד ןופ ןלייט ענעי ןּוא *
 עסואימ ערעזדנּוא ןּוא ;דובָּכ רעמ ְךַס ַא טימ רימ ןעקנעשַאּב עקיזָאד יד
 ןליט עכעלּביל ערעודנוא תעּב"* ,טייקכעלּביל רעמ רךַס ַא ןּבָאה ןלייט

 ,טלעטשעגפיונוצ ױזַא ףּוג םעד טָאה טָאג רעּבָא .ןירעד טינ ךיז ןקיטיינ
 ידּכ* ,טרענימעג ןעװעג זיא סָאװ ,ליײט םענעי דובָּכ רעמ ןּבענעג ןּוא

 ןלָאז םירבָא יד זַא ,טרעיינ ,ףּוג םעד ןיא הקֹולחַמ ןייק ןייז טינ לָאז עס
 רבא ןייא ּבױא ןּוא* .ןרעדנַא םעד רַאפ רענייא גרָאז עּבלעז יד ןגָארט

 רבא ןיא טרעװ רעדָא ;םירבָא עלַא טימ םיא טימ ןדייל ,ןדייל טּוט

 ,םירבַא עלַא םיא טימ ךיז ןעיירפ יװַא ,טרעּפכַאעג
 ןופ םירבַא ערעדנוזַאּב ןּוא ,ןַחיִׁשְמ ןּופ ףּוג רעד טנעז ריא רעּבָא יז

 סנטשרע ,הרליהק רעד ןיא טלעטשעגפיא לייט טָאה טָאג ןּוא** .םיא

 ךָאנרעד ,םיתפֹומ רַאפ ךָאנרעד ,רערעל סנטירד ,םיאיִבנ סנטייווצ ,םיחילש
 ןּופ םביניִמ ענעדישרַאפ ,ןעגנוטלַאװרַאפ ,סרעפלעה ,תואופר ןופ תֹונָּתַמ

 ?רערעל עלַא ןענעז ?םיאיִבֹנ עלַא ןענעז ?םיחילש עלַא ןענעז יצ** .תונֹושל

 טימ עלַא ןדער יצ ?תואופר ןּופ תונְּתַמ עלַא ןּבָאה** ?םיתפֹומ עלַא ןזַײװַאּב

 ערעסערג יד קיסיילפ רעּבָא טרעגַאּב* ?ןשטַײטרַאפ עלַא ןעוט ?תרונֹושל
 .געו ןטנכייצעגסיוא רעייז ַא ןָא ךייא ךיא זייוו םעדרעסיוא ןּוא .תֹונָּתַמ

 ,שםיכָאלַמ ןּופ ןּוא ןשטנעמ ןּופ תרונֹושל טימ ןדער לָאז ךיא ּביױא י

 ,שעמ קידנעגנילק יװ ןרָאװעג ךיא ןיּב ,טּפַאשּביל ןייק טינ ּבָאה ןּוא
 ,האּובנ ןּופ הֵנָּתַמ יד ּבָאה ךיא ּבױא ןּוא* .לּבמיצ רעקידנלַאש ַא רעדָא
 יד ןּבָאה לָאז ךיא ּבױא ןּוא ,?רומכָח עלַא ןּוא זרודֹוס עלַא סייוו ןּוא
 טינ ּבָאה ןּוא ,גרעּב ןלעטשרעּביא ןענעק לָאז ךיא ןַא ,יױזַא ,הדנּומָא עצנַאג
 ץנַאג ןימ קעװַא קנעש ךיא ּבױא ןּוא* .טשינרָאג ךיא ןיּב ,טפַאשּביל ןייק
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 ןיק טינ ּבָאה ןּוא ,ןרעװ ּוצ טנערּברַאפ ּבַײל ןיימ ּביג ןּוא ,ןגעמרַאפ

 .ןצּונ טינרָאג רימ סע טּוט ,טפַאשּביל
 טינ טּוט טפַאשּביל ;טּוג יא ןּוא ,ְךֵס ַא רעּביא טגָארט טפַאשּביל

 .ןזָאלּבעגפױא טינ ויא ןּוא ,ןײלַא ןעמיר טינ ךיז טוט טפַאשּביל ;ןייז אנקמ

 ךיז טנרעצרעד יז ,עקיריא סָאד טינ טכוז יז ,ןיימעג טינ ךיז טמענַאּב יז
 טרעיינ ,הדלווַע ןייק ןיא טינ ךיז טיירפ יז' ,זייּב ןייק טינ טכַארט ,טינ
 ,יז טּבױלג גנידצלַא ,יז טגָארטרַאפ גנידצלַא" .תמָא םעד טימ ךיז טיירפ

 .רעּביא יז טגָארט גנידצלַא ,יז טפָאה גנידצלַא
 ןַארַאפ ןענעז עס רעּבָא ּבױא .ןרעהפיוא טינ לָאמנייק טעװ טפַאשּביל *

 ;ןרעװ ?לטָּב יז ןלעװ ,תונשל ּבױא ;ןרעװ ןָאטעגּפָא יז ןלעװ ,תואּובנ

 ןּוא ,זַײװלײט ןסייו רימ םירָאװ? .ןרעװ ןָאטעגּפָא יז טעװ ,המכָח בוא
 ,ןעמוק טעװ עקידתּומילש סָאד ןעװ רעּבָא* ;זַײװלײט תואיִבְנ ןגָאז רימ

 .ןרעװ ןָאטעגּפָא ,זַײװלײט זיא סָאװ ,סָאד טעװ

 ּבָאה ,דניק ַא יװ טדערעג ךיא ּבָאה ,דניק ַא ןעוועג ןיּב ךיא ןעוו
 ןרָאװעג ןיּב ךיא זַא ,טציא ;דניק ַא יװ טכַארטעג ּבָאה ,דניק ַא יװ טליפעג
 ןעעז דניצַא םירָאװ* .ןכַאז עשידניק יד טגײלעגקעװַא ךיא ּבָאה ,ןַאמ ַא
 ײטשרַאפ דניצַא .םינָּפ-לֶא םיִנָּפ רעּבָא טלָאמעד ;לקנּוט ,לגיּפש ַא ןיא רימ

 ךיוא ןיּב ךיא ױװיֹוזַא ,ןצנַאגניא ןייטשרַאפ ךיא לעװ טלָאמעד ,זַײװלײט ךיא
 ,גנונעפָאה ,הנּומָא טּבַײלּברַאפ דניצַא ןּוא * .ןרָאװעג ןענַאטשרַאפ ןצנַאגניא

 .טפַאשּביל ןיא יז ןּופ עטסערג סָאד ןּוא ;יירד עקיוָאד יד ,טפַאשּביל

 ;זרונְּתַמ עקיטסַײג קיסיילפ טרעגַאּב ןּוא ,טפַאשּביל ךָאנ ךיז טגָאי די
 ,רעד םירָאװ* .ןגָאז תואיִבנ ןענעק טלָאז ריא זַא ,רעּבָא רעסעּב

 םירָאװ ;טָאג ּוצ טרעיינ ,ןשטנעמ ּוצ ןדער טינ טּוט ,ןושָל ַא ןיא טדער סָאװ
 .טסײג םעד ןיא תודֹוס ןדער טּוט רע ןּוא ,טינ םיא טייטשרַאפ רענייק
 -פיוא רעייז רַאפ ןשטנעמ ּוצ ןדער טּוט ,תואיבנ טגָאז סָאװ ,רעד רעּבָא
 ךיז טיוּב ,ןושָל ַא ןיא טדער סָאװ ,רעד* .טסיירט ןּוא ,רסּומ ןּוא ,גנּואיוּב
 ןוא* .הליֵהק יד ףױא טיוּב ,תואיִבנ טגָאז סָאװ ,רעד רעּבָא ;ףױא ןײלַא
 ,רעּבָא רעסעּב ;תונֹשל ןיא ןדער עלַא טלָאז ריא זַא ,ןלעװ טלָאװ ךיא
 ,תואיבנ טגָאז סָאװ ,רעד ויא רעסערג ןּוא .ןגָאז תואיִבנ טלָאז ריא זַא
 ידַּכ ,טשטַײטרַאפ רע ןדייס ,תונושל ןיא ןדער טּוט סָאװ ,רעד רעדייא

 .הליהק יד ןעיוּבוצפיוא
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 ןיא ןדער ןּוא ןעמּוק ךייא ּוצ לָאז ךיא ּביױא ,רעדירּב ,דניצַא ןּוא*
 ךייא ּוצ ןדער טינ לעװ ךיא ּבױא ,ןצונ ךייא ךיא לעװ סָאװ ,תונֹושל

 ,זראּובנ ןּופ רעדָא ,המכָח ןּופ רעדָא ,גנוקעלּפטנַא ןּופ ןפֹוא םעד ךרּוד

 ,גנַאלק ַא סױרַא ןּביג סָאװ ,ןכַאז עקידעּבעל-טינ וליפַא' ?גנונרעל ןּופ רעדָא
 יד ןיא קוליִח ןייק סױרַא טינ ןּביג יז ּבױא ,ףרַאה ַא רעדָא ,טַײלּפ ַא יצ
 ,טַײלפ רעד ףיוא טליּפשעג טרעװ עס סָאװ ןסיװ ןעמ טעװ יװַאיװ ,ןעגנַאלק

 ןַא סױרַא טיג טַײמּורט רעד ּבױא םירָאװ* ?ףרַאה רעד ףיוא רעדָא

 טימ ךיוא יװַא" ?הֹמָחלִמ ּוצ ןטיירג ךיז טעװ רעװ ,גנַאלק ןטמיטשַאּבמוא
 ,דיר עקידנעטשרַאפ ןדערסױרַא גוצ רעד טימ טינ טעװ ריא ּביױא ,ךייא
 ןדער טעװ ריא םירָאװ ?טדערעג טרעװ עס סָאװ ,ןסיװ ןעמ טעװ יװַאיװ
 זרונשל םיִניִמ ְךַס ַא ןַארַאפ יאדוַוַא ןענעז סע" .ןירַא טפּול רעד ןיא
 ךיא ּביױא ,ןֵכּביי .ןיז ַא ןָא טינ זיא ייז ןּופ ענייא ןייק ןּוא ,טלעװ רעד ןיא

 סָאװ ,םעד רַאפ ןייז ךיא לעװ ,ןושָל םעד ןּופ גנּוטײדַאּב יד טינ ייטשרַאפ
 רימ רַאפ ןייז טעװ ,ןדער טּוט סָאװ ,רעד ןּוא ;רעדמערפ ַא ,ןדער טּוט
 עקיטסייג ןיא קירעפייא טנעז ריא תֹויָה ;ךייא טימ ךיוא ױזַא = .רעדמערפ ַא

 .הלֲהק רעד ןּופ ןעיוּבפיוא םעד ןיא ןייז ַחיִלצַמ טלָאז ריא זַא טכוז ,תֹוְּתַמ
 ,ןיז לֵלַּפתִמ ,ןושָל ַא ןיא ןדער טוט סָאװ ,רעד לָאז ,רעּבירעד *

 ַא ןיא ללֵלַּפתִמ ןיִּב ךיא ּבױא םירָאװ:* .ןשטַײטרַאפ ןענעק לָאז רע זַא
 .קידרעּפכורפמוא זיא רעּבָא דנַאטשרַאפ ןיימ ;לֵלַּפתִמ טסייג ןיימ זיא ,ןושָל

 ךיא ןּוא ,טסיג םעד טימ ןייז לֵלַּפתִמ לעװ ךיא ?סע טניימ סָאװ ,ןֵכּב *
 םעד טימ ןעגניז לעװ ךיא ;דנַאטשרַאפ םעד טימ ןייז לֵלַּפתִמ ךיוא לעװ

 ּוד ּביױא םירָאװ:* .דנַאטשרַאפ םעד טימ ןעגניז ךיוא לעװ ךיא ןּוא ,טסייג

 םעד טמענרַאפ סָאװ ,רעד טעװ יװַאיװ ,טסיג םעד טימ הכָרּב ַא טסכַאמ
 ןעו ,דכָרֹּב יד ןכַאמ ןייד ייּב ןֵמֶא ןגָאזכָאנ ,ץרָאה-םַע םעד ןּופ ץַאלּפ

 הכָרּב יד עקַאט טסכַאמ ּוד םירָאװ ?טסגָאז ּוד סָאװ טינ טייטשרַאפ רע
 סָאװ ,טָאג קנַאד ךיא * .טנרעלַאּב טינ ויא רערעדנַא רעד רעּבָא ,קיטכיר
 טלָאװ הליהק רעד ןיא ךָאד* .עלַא ריא יװ רעמ תונֹושל ןיא דער ךיא
 ךיא ידּכ ,דנַאטשרַאפ ןיימ טימ רעטרעװ ףניפ ןדער ןלעװ טשרעּביל ךיא
 .ןושָל ַא ןיא רעטרעװ טנזױט ןעצ רעדייא ,ןענרעל ערעדנַא ךיוא לָאז

 סטכעלש ןיא ךָאד ;דנַאטשרַאפ ןיא רעדניק ןייק טינ טייז ,רעדירּב
 טייטש הרֹוּת רעד ןיא*: .ןשטנעמ טייז דנַאטשרַאפ ןיא רעּבָא ,ךעלעפֹוע טייז
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 ןצפעל עדמערפ ךרּוד ןּוא תונשל עדמערפ טימ ןשטנעמ ךרּוד :ןּבירשעג

 טינ ךימ ייז ןלעװ ױזַא וליפַא ןּוא ;קלָאפ ןקיזָאד םעד ּוצ ןדער ךיא לעװ
 סָאװ ,יד רַאפ טינ ,ןכייצ ַא רַאפ תונֹושל ןענעז ,ןֵכּב= .אטָאג טגָאז ,ןרעה

 יד רַאפ טינ זיא ןגָאזתואיִבנ תעּב ;עקיּבױלגמּוא יד רַאפ טרעיינ ,ןּבױלג

 הליהק עצנַאג יד ּביוא ,ןֵכּב* .ןּבױלג סָאװ ,יד רַאפ טרעיינ ,עקיּבױלגמוא
 עס ןּוא ,תונֹושל ןיא ןדער ןלָאז עלַא ןּוא ,םענייאניא ןעמוקפיונוצ ךיז לָאז
 טינ יז ןלעװ יצ ,עקיּבױלגמּוא רעדָא ,םיצַרָאה-ימַע ןשטנעמ ןײרַא ןעמּוק

 ןוא ,ןגָאזתואיִבְנ ןלָאז עלַא רעּבָא בױא** ?עגושמ טנעו ריא ןַא ,ןגָאז

 טרסּומעג רע טעװ ,ץרָאה-םַע ןַא רעדָא ,רעקיּבױלגמוא ןַא ןײרַא טמּוק עס

 ןשינעגרָאּברַאפ יד ןּוא* ;עלַא ךרוד ןרעװ טּפשמעג ןּוא ,עלַא ךרּוד ןרעוו
 םינָּפ ןייז ףיוא ןלַאפ טעװ רע ןּוא ;ןרעװ טקעלּפטנַא ןלעװ ץרַאה ןייז ןּופ

 .ךייא ןשיוצ תמָאּב זיא טָאג וַא ,ןייז הדֹומ ןּוא ,טָאג ןעניד ןּוא
 ,ןעמַאװצ ךיז טמּוק ריא תעּב ?רעדירּב ,רעּבירעד סע טניימ סָאװ!י

 ַא ,ןושָל ַא ,גנוקעלּפטנַא ןַא ,גנונרעל ַא ,-רֹומזְמ ַא רענייא רעדעי טָאה
 ּבױת+? .גנונרעלַאּב ַא רַאפ ןרעװ ןָאטעג גנידצלַא לָאז .גנושטַײטרַאפ

 סנטסכעה רעדָא ,ייווצ ךרוד ןייז סע לָאז ,ןושָל ַא ןיא ןדער טּוט רעצימע
 ּביױא* .ןשטַײטרַאפ לָאז רענייא ןּוא ,ןרעדנַא םעד ךָאנ רענייא ןּוא ,יירד

 ,הליהק רעד ןיא ןגייווש ןעמ לָאז ,רעשטַײטרַאפ ןייק ָאטינ זיא סע רעּבָא

 םיאיִבֹנ ירד רעדָא ייווצ ןלָאו .טָאג וצ ןּוא ןײלַא ךיז רַאפ ןדער ןּוא
 טעװ גנוקעלּפטנַא ןַא רעּבָא ּביױא* .ןטּפשִמ ערעדנַא יד ןוָאל ןּוא ,ןדער

 .ןגייוש רעטשרע רעד לָאז ,ייּברעד טציז סָאװ ,ןרעדנַא ןַא ףיוא ןעמּוק
 עלַא ידּכ ,ןרעדנַא םעד ךָאנ רענייא ןגָאז-תואיִבנ טנעק עלַא ריא םירָאװ!!

 יד ןּופ רעטסייג יד ןּוא* .טסיירטעג ןייז ןלָאז עלַא ןּוא ,ןענרעל ןלָאז
 טָאג ןייק טינ ןיא טָאג םירָאװ** .םיאיִבנ יד ּוצ קינעטרעטנּוא ןענעז םיִאיִבנ
 .םולָש ןּופ טרעיינ ,גנּונעדרָאמּוא ןּופ

 ןגייווש ךיוא רעּבײװ יד ןלָאז ,עקילייה יד ןּופ תוליהק עלַא ןיא יו!
 ןייז ּוצ טרעיינ ,ןדער ּוצ תושר ןייק טינ ןּבָאה ייז םירָאװ ;תוליָהק יד ןיא
 סעּפע ןליװ יז ּבױא ןּוא* .גהרֹוּת יד ךיוא טגָאז עס יװ ,קינעטרעטנּוא
 םירָאװ .רענעמ ענעגיא ערעיײז םייה רעד ןיא ןגערפ ייז ןלָאז ,ןענרעל
 סָאד ויא יצ ?סָאװ* .להָק ןשיוװצ ןדער ּוצ ּבייו ַא רַאפ הֹּפרַח ַא ויא סע

 .16 ,ג תישארּב ב .12 ,11 ,הכ היעשי ;49 ,חכ םירבד א
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 ןילַא ךייא רַאפ סע ויא רעדָא ,ןעננַאגעגסױרַא ךייא ןּופ טָאג ןּופ טרָאװ
 ?ןעמוקעג

 ,רעטרעטסַײנַאּב ַא רעדָא ,איבָנ ַא יא רע ,טניימ רעצימע ּביוא *'
 ןופ טָאּבעג ַא יא ,ךייא ּוצ ּביירש ךיא סָאװ ,סָאד ןַא ,ןייטשרַאפ רע לָאז
 .ןסיו טינ סע רע לָאז ,ןסיו טינ סע ליװ רעצימע ּביוא* .רַאה םעד

 ּוצ טינ טרעװרַאפ ןּוא ,ןגָאז ּוצ תֹואיִבְנ טרעגַאּב ,רעדירּב עניימ ,ןֵכְּב*
 טימ ןּוא קידנעטשנָא ןרעו ןָאטעג גנידצלַא לָאז רָאנ .תונֹושל ןיא ןדער

 .רדֵס ַא
 בָאה ךיא סָאװ ,הרוׂשּב יד ,רעדירּב ,ןענָאמרעד ךייא ּוט ךיא ןּוא 8

 ןיא ןּוא ,ןעװעג לּבקמ ךיא טָאה ריא סָאװ ןּוא ,טגָאזעגנָא ךייא

 בוא ,טעװעטַארעג ךיוא טרעװ ריא רעכלעוו ךרוד* ,טייטש ריא רעכלעוו

 ריא ןדייס--טגָאזעגנָא ךייא ּבָאה ךיא סָאװ ,טרָאװ סָאד ןטלַאה טעװ ריא

 .טסיומוא טּבױלגעג טָאה
 ךיוא סָאװ ,סָאד טרעפטנעעגרעּביא לָּכ-םדֹוק ךייא ּבָאה ךיא םירָאװ*

 ,דעז ערעזדנוא רַאפ ןּבױָאטשעג זיא ַחיִׁשָמ וַא :ןעועג לּבקמ ּבָאה ךיא
 ןַא ןּוא ,ןרָאװעג ןּבָארגַאּב זיא רע זַא ןּוא* ,אןּבירשעג טייטש עס יװ טול
 ןּוא* ,בןּבירשעג טייטש עס יװ טול ,גָאט ןטירד םעד ןענַאטשעגפיוא זיא רע
 ךָאנרעד" .ףלעװצ יד ּוצ ךָאנרעד ,ןאָפיִּכ וצ טקעלּפטנַא ךיז טָאה רע זַא
 ,לָאמַאטימ רעדירּב טרעדנוה ףניפ רעּביא ּוצ טקעלּפטנַא ךיז רע טָאה

 .ןרָאװעג ןפָאלשטנַא ןענעו לייט רָאנ ,ךָאנ ןּבעל ייז ןּופ עטסניימ יד ןּוא
 .םיחיָלש עלַא ּוצ ךָאנרעד ,ןבקעי ּוצ טקעלּפטנַא ךיז רע טָאה ךָאנרעד'
 טקעלּפטנַא ךיוא ךיז רע טָאה ,ליּפַמ םעד ּוצ יװ ,עלַא ןּופ ףֹוס םּוצ ןּוא *

 טינ ןיּב סָאװ ,םיחילש יד ןּופ רעטסדנימ רעד ןיּב ךיא םירָאװ'* .רימ ּוצ
 רליהק יד טפְרֹורעג ּבָאה ךיא תֹמחַמ ,חיָלש ַא ןרעוװ ּוצ ןפורעג יּואָר
 ןוא ;ןיּב ךיא סָאװ ,ךיא ןיּב טָאג ןּופ דֶסֶח םעד ךרּוד רעּבָא:? .טָאג ןּופ
 טימעג ךימ ּבָאה ךיא טרעיינ ,טסיזמּוא ןעװעג טינ יא רימ יּבַגל דָסֶח ןייז
 סָאװ ,טָאג ןּופ דָסֶח רעד טרעיינ ,ךיא טינ ךָאד ;עלַא ייז יװ רעמ ךַס ַא
 ןענעשרַד ױזַא ,ייז רעדָא ,ךיא זיא סָאד יצ ,ןֵכֹּב* .רימ טימ ןעוועג זיא

 .טּבױלגעג ריא טָאה יװַא ןּוא ,רימ
 יא רע וַא ,טנשרַדעג טרעוװ ַחיִׁשָמ םעד ןגעוונופ ּבױא ,רעּבירעד

 .10 ,וט םילהּת ב .12--5 ,גנ היעשי א
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 רָאג זיא'ס זַא ,ךייא ןשיװצ לייט ןגָאז ױזַאיװ ,םיתָמַה-תִיְחּת ןענַאטשעגפיױא
 זיא ,םיִתָמַה תִיַחּת ןייק ָאטינ ויא סע ּביױא ןּוא * ?םיתָמַה-תַיְחֹּת ןייק ָאטינ
 ,ןענַאטשעגפױא טינ זיא ַחיִׁשָמ ּביױא ןּוא:* .ןענַאטשעגפױא טינ ַחיִׁשָמ ךיוא
 ךיוא זיא הדומָא רעיא ןּוא ,טסיומּוא ןענעשרַד רעודנוא ויא טלָאמעד
 רימ תֹמֹחַמ ,טָאג ןּופ !רודַע עשלַאפ ןענעז רימ ךיוא ןּוא:* .טסיזמוא
 ןעמעוו ,ןֵחיִׁשָמ טקעוועגפיוא טָאה רע ןַא ,טָאג ןגעוונופ טגָאזעג תודָע ןּבָאה

 טינ ןלעװ עטױט יד זַא ,תמָא ויא'ס ּבױא ,טקעװעגפױא טינ טָאה רע
 טינ ַחיִׁשָמ זיא ,טקעוװעגפיוא טינ ןרעװ עטיוט יד בוא םירָאװ:* .ןייטשפיוא
 הדנּומָא רעייא זיא ,ןענַאטשעגפױא טינ זיא ַחיִׁשָמ ּביױא ןּוא " ;ןענַאטשעגפױא

 ,יד ךיוא ןענעז טלָאמעד* .דניז ערעייא ןיא ךָאנ טנעז ריא ןּוא ,טסיזמּוא

 ןּבָאה רימ בוא? .ענערױלרַאפ ,ןֵחיִשָמ ןיא ןרָאװעג ןפָאלשטנַא ןענעז סָאװ

 םּוצ רעמ רימ ןענעז ,ןֵחיִׁשְמ ףיוא טּפָאהעג ןּבעל ןקיזָאד םעד ןיא רָאנ

 .ןשטנעמ עלַא ןּופ ןרעױדַאּב
 רעטשרע רעד ,עטיוט יד ןּופ ןענַאטשעגפױא ַחיִׁשָמ יא רעּבָא טציא*

 רעד ןעמוקעג זיא ןשטנעמ ַא ךרוד יװיֹוזַא םירָאװ*: .ענעפָאלשטנַא יד ןּופ
 יװ םירָאװ .םיִתָמַה-תִיְחּת ןעמּוקעג ןשטנעמ ַא ךרּוד ךיוא ויא יװַא ,טױט

 .ןרעװ קידעּבעל עלַא ןלעװ ןֵחיִׁשָמ ןיא ךיוא יװַא ,עלַא ןּברַאטש ןעמָדָא ןיא
 ,רעטשרע רעד ,זֵריִׁשְמ לָּכ םדֹוק :רדֵס םענעגייא ןייז ןיא רעדעי רָאנ**

 ,ץֵק רעד טמּוק ךָאנרעד** .ןעמּוק ןייז ייּב ןְחיִׁשָמ ןרעהעג סָאװ ,יד ךָאנרעד
 םעדכָאנ ,רעטָאפ םעד ,טָאג וצ תוכלַמ סָאד ןרעפטנערעּביא טעװ רע תעּב
 ןּוא גנוקיטלעװעג עדעי ןּוא הֹלָׁשמִמ עדעי טפַאשענּפָא ןּבָאה טעװ רע יװ

 עניז עלַא טגיילעג ןּבָאה טעװ רע ויּב ,ןגיניק ומ רע םירָאװ** .טכַאמ
 ,ןעגנערּבמוא טעװ רע סָאװ ,תנֹוׂש ןטצעל םעד** .סיפ ענייז רעטנּוא טנייפ
 רעטנוא טכַאמעג קינעטרעטנּוא רע טָאה גנידצלַא םירָאװ* .טױט רעד זיא
 זיא ,םיא רעטנּוא קינעטרעטנּוא זיא גנידצלַא :טגָאז רע ןעוו ןּוא .סיפ ענייז
 רעטנוא טכַאמעג קינעטרעטנּוא גנידצלַא טָאה סָאװ ,םעד ץּוחַא זַא ,רָאלק

 ךיוא טעװ טלָאמעד ,קינעטרעטנּוא םיא ןייז טעװ גנידצלַא ןעוו ןּוא** .םיא
 קינעטרעטנּוא טָאה סָאװ ,םיא רעטנּוא קינעטרעטנּוא ןרעװ ןײלַא ןּוז רעד
 .ןעמעלַא ןיא ץלַא ןייז לָאז טָאג ידּכ ,םיא רעטנּוא גנידצלַא טכַאמעג

 יד ןגעװװפ טלבוטעג ןרעװ סָאװ ,יד ןָאט ןלָאז סָאװ ,טינ ּביוא **
 ןעמ לָאז סָאװ ּוצ ,ןייטשפיוא טינ ?לֵלכִּב ןלעװ עטױט יד ּבױא ?עטוט
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 הֵנָּכַס ןיא ךיוא ךיז רימ ןלעטש סָאװרַאפ* ?ייז ןגעוונופ ןעלבֹוט ךָאנ ךיז

 ןימ ךרוד ךיײא רעכױרַאפ ךיא ,ךיא ּברַאטש ךעלנעט* ?העָש עדעי
 רעזדנוא ,ַחיִׁשָמֲה ַעּושִי ןיא ּבָאה ךיא סָאװ ,רעדירּב ,ךייא ןיא ךיז ןעמיר

 טױל סּועפע ןיא זרויַה עדליװ טימ טפמעקעג ּבָאה ךיא ּביױא* .רַאה
 יד ּבױא ?ןפרעד סױרַא רימ טמּוק סָאװ ,ןשטנעמ ןּופ רעגייטש םעד
 ןּברַאטש ןגרָאמ םירָאװ ,ןעקנירט ןּוא ןסע רימָאל ,ןייטשפיוא טינ ןעּוט עטיוט
 .זרֹודיִמ עטּוג ןּברַאדרַאפ אֹתּורבַח עטכעלש ;טרַאנעג טינ טייז* .רימ
 םירָאװ ;טינ טקידניז ןּוא ,ןייז ּוצ רעהעג עס יװ ,ןרעטכינ רעדיוו טרעוו+

 .ןגָאז סָאד ךיא וומ דנַאש רעיא ּוצ .טָאג ןופ שינעטנעק ןייק טינ ןּבָאה לייט
 ןּוא ?ןייטשפיוא עטױט יד ןלעװ יװַאיװ :ןגָאז טעװ רעצימע רעּבָא **

 ּוד סָאװ ,סָאד !רענייא רַאנ ּוד* !?ןעמּוק יז ןעוט ּבַײל ןיִמ רעסָאװ טימ
 ,סָאד ןּוא" .טּברַאטש עט ןדייס ,קידעּבעל טינ טרעװ ,ןעַײז טסּוט ןיײלַא
 ַא טרעיינ ,ןיז ףרַאד סָאװ ,ּבַײל םעד טינ ּוטסַײז ,ןעַײז טסּוט ּוד סָאװ

 .ןיִמ רעדנַא ןַא סעּפע ןּופ רעדָא ,ץייװ ןּופ ןייז ןָאק עס ,לדנרעק טשָּפ
 רַאפ ןוא ,ןלעפעגליואו טרעװ םיא יוװיֹזַא ףּוג ַא םיא טיג רעּבָא טָאג *
 עּבלעז סָאד יא שילפ סעדעי טינ"* .ןיִמ ןייז ןּופ ּבַײל ַא ןרעק ןדעי

 סָאד שרעדנַא ןּוא ,ןשטנעמ ןּופ שיילפ סָאד זיא שרעדנַא טרעיינ ;שיילפ

 ןּופ שרעדנַא ןּוא ,לגייפ ןּופ שיילפ סָאד שרעדנַא ןּוא ,תומֲהּב ןּופ שיילפ

 ;עשידרע סרעּפרעק ןּוא ,טרעּפרעק עשילמיה ןַארַאּפ ךיוא ןענעז סע * .שיפ
 ןּופ טייקכעלרעה יד ןּוא ,סנייא זיא עשילמיה יד ןּופ טייקכעלרעה יד רעּבָא

 ,ןּוז רעד ןּופ טייקכעלרעה ַא ןַארַאפ יא סע* .ערעדנַא ןַא זיא עשידרע יד
 טייקכעלרעה רעדנַא ןַא ןּוא ,הִנָבל רעד ןּופ טייקכעלרעה רעדנַא ןַא ןּוא

 ןרעטש רעדנַא ןַא ןּופ ךיז טדיישרעטנּוא ןרעטש ןייא םירָאװ ;ןרעטש יד ןּופ

 .טייקכעלרעה ןיא
 -ּברַאדרַאפ ןיא טַײועג טרעװ סע .םיִתָמַה-תִיֲחֹּת טימ ךיוא ויא ױזַא*

 טַײזעג טרעװ סע * ;טײקכעלּברַאדרַאפמּוא ןיא ףיוא טייטש סע ,טייקכעל
 ,טײקכַאװש ןיא טַײועג טרעװ סע ;דובָּכ ןיא ףיוא טייטש סע ,דובָּכמּוא ןיא

 ,ּבַײל רעכעלריטַאנ ַא טַיײועג טרעװ סע* ;טײקרַאטש ןיא ףיוא טייטש סע

 רעכעלריטַאנ ַא ןַארַאפ ויא סע ּבױא .ּבַײל רעקיטסַײג ַא ףיוא טייטש סע
 :ןּבירשעג ךיוא טייטש יװַא ןּוא* .ּבַײל רעקיטסַײג ַא ןַארַאפ ךיוא זיא ,ּבַײל

 רעד ,לעז עקידעּבעל ַא ןרָאװעג זיא ,ןֹוׁשאְרָה-םָדָא ,שטנעמ רעטשרע רעד
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 טינ ויא סָאד ךָאד* .ןּבעל טיג סָאװ ,טסייג ַא ןרָאװעג זיא םָדָא רעטצעל

 ךָאנרעד ,ךעלריטַאנ ויא סָאװ ,סָאד טרעיינ ,קיטסַײג יא סָאװ ,טשרע

 רעד ;שידרע ,דרע רעד ןּופ זיא ןֹוׁשאִרָה-םָדָא* .קיטסייג ויא סָאװ ,סָאד
 עניװַא ,רעשידרע רעד ןיא סע יװ* .למיה ןּופ ןיא שטנעמ רעטייווצ
 עניװַא ,רעשילמיה רעד זיא סע יװ ןּוא ;שידרע ןענעז סָאװ ,יד ךיוא ןענעז
 ןגָארטעג ןּבָאה רימ יװיֹוַא ןּוא" .שילמיה ןענעז סָאװ ,יד ךיוא ןענעז

 דליּבּפָא סָאד ןגָארט ךיא רימ ןלעװ ,ןשידרע םעד ןּופ דליּבּפָא סָאד
 טינ ןָאק םָדֹוירׂשָּב זַא ,רעדירּב ,ךיא גָאז סָאד ןּוא** .ןשילמיה םעד ןּופ

 ןענעשרי טינ טײקכעלּברַאדרַאפ טוט ךיוא ;טָאג ןּופ תוכלַמ סָאד ןענעשרַי
 .טײקכעלּברַאדרַאפמּוא

 ןפָאלשטנַא טינ ןלעװ עלַא רימ :דֹוס ַא הֹלַנמ ךייא ןיּב ךיא ,טעז*

 ןיא ,עגָר ַא ןיא" ,ןרעװ טרעדנערַאפ עלַא ןלעװ רימ טרעיינ ,ןרעוו
 ,ןלַאש טעװ רפֹוש רעד םירָאװ ;זָאלּב-רפֹוש ןטצעל םעד ייּב ,ןיַע-ףֶרָה ַא

 -רַאפ ןלעװ רימ ןּוא ,ךעלּברַאדרַאפמּוא ןייטשפיוא ןלעװ עטיוט יד ןּוא
 ןָאטנָא ךיז וּומ עכעלּברַאדרַאּפ עקיזָאד סָאד םירָאװ* .ןרעװ טרעדנע

 ןיא ןָאטנָא ךיז ּומ עכעלּברַאטש עקיזָאד סָאד ןּוא ,טײקכעלּברַאדרַאפמוא
 ךיז טעװ עכעלּברַאדרַאפ עקיזָאד סָאד רעּבָא תעּב"* .טײקכעלּברַאטשמוא
 עכעלּברַאטש עקױָאד סָאד ןּוא ,טײקכעלּברַאדרַאפמּוא ןיא ןָאטעגנָא ןּבָאה

 ןרעװ םיוקמ טעװ טלָאמעד ,טײקכעלּברַאטשמּוא ןיא ןָאטעגנָא ןּבָאה ךיז טעװ
 :ןּבירשעג טײטש עס סָאװ ,טרָאװ סָאד

 !ןוחָצנ ןיא ןרָאװעג ןעגנולשרַאפ זיא טוט רעד
 ?ןוחָצנ ןייד ויא ּואװ ,טױט ָא **

 ?אךָאטש ןייד ויא ּואו ,טױט ָא
 .הררֹוּת יד זיא דניז ןּופ חֹוּכ רעד ןּוא ,דניז זיא טוט ןּופ ךָאטש רעד *
 רעודנוא ךרּוד ןוחָצנ םעד ודנוא טיג סָאװ ,טָאג ויא טּבױלעג רעּבָא *
 ,טקרַאטשעג טייז ,רעדירּב עטּבילַאּב עניימ ,ןֵכּב** .חיִׂשָמַה ַעּוׁשְי רַאה
 ,רַאה םעד ןּופ קרעװ םעד ןיא קסֹוע דימָּת ךיז טייז ןּוא ,ךעלגעװַאּבמּוא

 .רַאה םעד ןיא טסױמּוא טינ זיא ימ רעיא זַא ,טסייו ריא םירָאװ

 ןקַתֹמ ּבָאה ךיא יוװיֹװַא ,עקילײה יד רַאפ גנולמַאז רעד עֶגֹונּב ןּוא
 ןיא? .ןָאט ךיוא ריא טלָאז יװַא ,עיטַאלַאג ןּופ תוליהק יד רַאפ ןעוועג ו

 .14 ,גי עשה ;ג ,הכ היעׂשי א
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 ןגײלקעװַא ךייא ןּופ רענייא רעדעי לָאז ךָאװ רעד ןּופ גָאט ןטשרע םעד

 טינ ןלָאז ןעגולמַאז םּוש ןייק ידּכ ,טיקכעלנעמ ןייז טול ,טייז ַא ןיא
 ריא ןעמעװ ,ןעמּוקנָא לעװ ךיא ןַא ןּוא* .םּוק ךיא תעּב ןרעו טכַאמעג

 רעיא ןריפּוצקעװַא ,וירּב טימ ןקיש ךיא לעװ יד ,הֹמָּכסַה ןּבעג טעװ
 ,ןייג ּוצ ךיוא ןענױל רימ ךיז טעװ עס ּביוא ןוא* .םִיַלָשּורי ןייק קנעשעג
 .רימ טימ ןייג יז ןלעװ

 -כרּוד ןּבָאה לעװ ךיא יװ םעדכָאנ ,ךייא ּוצ ןעמּוק לעװ ךיא ןּוא *
 ןָאק עס'? ;עינָאדעקַאמ ךןרוד ייג ךיא םירָאװ .עינָאדעקַאמ ךרוד ןעגנַאגעג

 ידּכ ,ןרעטניװ ןליפַא רעדָא ,ןּבַײלּברַאפ ךייא ייּב לעװ ךיא זַא ,ןייז רעּבָא
 .ןייג לעװ ךיא רָאנ ןיהּואוו ,הָעיִסְנ ןיימ ףיוא ןטײלגַאּבסױרַא ךימ טלָאז ריא

 םירָאװ ;ןײגַײּברַאפ ןיא דניצַא ןעו ךייא ןלעװ טינ טלָאװ ךיא םירָאװ'

 טעװ רַאה רעד ּבױא ,ךייא טימ לסיּבַא ןּבַײלּברַאפ ּוצ ףָאהרַאפ ךיא

 םירָאװ'" ;תועּובש ויּב סוזעפע ןיא ןּבַײלּברַאפ רעּבָא לעװ ךיא* .ןקיליװַאּב
 ןוא ,רימ רַאפ ןרָאװעג טנפעעג יא טעּברַא ְךַס ַא ןוא ריט עסיורג ַא
 .רענגעק ךֵס ַא ןַארַאפ ןענעז עס

 ךייא טימ ןייז לָאז רע זַא ,טעז ,ןעמּוק טעװ סּואעטָאמיט ּביוא ןּוא
 םיא לָאז .ךיא יװ יװַא ,טָאג ןּופ טעּברַא יד טּוט רע םירָאװ ;ארֹומ ןָא

 העיִסֹנ ןייז ףיוא סױרַא םיא טײלגַאּב טרעיינ ,ןייז הב טינ רענייק רעּבירעד
 טימ םיא ףױא טרַאװ ךיא םירָאװ ,ןעמּוק רימ ּוצ לָאז רע ידּכ ,םולָשּב

 .רעדירּב יד
 ןטעּבעג רעייז םיא ךיא ּבָאה ,סָאלָאּפַא רעדּורּב רעודנוא עֶגֹונּב ןּוא

 טלָאװעג טינ לֵלכְּב טָאה ױע רָאנ ;רעדירּב יד טימ ךייא ּוצ ןעמּוק ּוצ

 .טייהנגעלעג ַא ןּבָאה טעװ רע ןעוװ ,ןעמוק טעװ רע רעּבָא ;דניצַא ןעמּוק

 !קרַאטש טייז ,רענעמ טייז ,הנּומָא רעד ןיא טסעפ טייטש ,טכַאװ *

 .טפַאשּביל ןיא ןרעװ ןָאטעג ,טּוט ריא סָאװ ,ץלַא לָאז *
 ,ןסַאנַאפעטס ןּופ ויוה סָאד טנעק ריא-- ,רעדירּב ,ךייא טעּב ךיא ןּוא !*

 ךיז ןּבָאה יז זַא ןּוא ,ַאיַאכַא ןּופ טכורפ עטשרע יד ןעוװעג זיא'ס זַא
 ןייז קינעטרעטנוא טלָאז ריא ךיוא ןַא *-- ,עקילײה יד ןענידַאּב ּוצ טלעטשעג
 ןוא טעּברַא רעד ןיא ןפלעה טּוט סָאװ ,םענייא ןדעי ּוצ ןּוא ,עכלעזַא ּוצ
 ןּוא ןסַאנַאפעטס ןּופ ןעמוק םעד ףיוא ךימ יירפ ךיא ןּוא = .ןעִימ ךיז טּוט
 רעיא ןּופ טלעפעג טָאה סָאװ ,סָאד םירָאװ ,ןסּוקִיַאכַא ןּוא ןסּוטַאנוטרָאפ
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 טסייג ןיימ טקיוקרעד ןּבָאה ייז םירָאװ** .ןעװעג אֹלַממ יז ןּבָאה ,דַצ

 .ןשטנעמ עכלעזַא ּוצ גנּונעקרענָא ּפֶא טיג .ןרעייא ןּוא
 ךייא ןסירג ַאקסירּפ ןּוא סֵליִקַע .ךייא ןסירג עיזַא ןּופ תוליהק יד *

 עלַא* .זיוה רעייז ןיא יא סָאװ ,הליהק יד ךיוא ןּוא ,רַאה םעד ןיא רעייז

 .שּוק ןקילײה ַא טימ ןרעדנַא םעד רענייא טסירג .ךייא ןסירג רעדירּב
 רעצימע בוא .טנַאה רענעגייא ןיימ טימ סורג ַא ,סּולוָאּפ ,רימ ןופ

 רעד !אָתִא ןֵרֶמ .םֶרָח ןיא ןייז רע לָאז ,רַאה םעד ןּבָאה ּביל טינ טּוט

 טפַאשּביל ןיימ;! .ךייא טימ ןייז לָאז ַחיִׁשָמַה עּוׁשִי רַאה םעד ןּופ דָסֶח

 .ןֵמָא .ַחיִׁשְמַה ַעּושִי ןיא ןעמעלַא ךייא טימ ןייז לָאז

 רעטנירָאק יד ּוצ ווירּב רעטייווצ רעד

 ,טנירָאק ןיא יא סָאװ ,הליהק סטָאג ּוצ ,רעדּורּב רעודנוא ,סואעטָאמיט
 ּוא ךייא ּוצ דָסֶחי :ַאיַאכַא ץנַאג ןיא ןענעז סָאװ ,עקיליײה עלַא טימ ןּוא
 .ַחיִׁשָמַה ַעּושִי רַאה םעד ןּוא ,רעטָאפ רעודנּוא ,טָאג ןּופ םולָש

 ַעּוׂשְי רַאה רעודנוא ןּופ רעטָאפ ןּוא טָאג רעד ןייז לָאז טּביױלעג*
 טּוט סָאװ* ,-רמָחנ רעדעי ןּופ טָאג ןּוא םימחַר ןּופ רעטָאפ רעד ,ַחיִשָמַה
 ןטסיירט ןענעק ןלָאז רימ ידּכ ,תורָצ ערעודנוא עלַא ןיא ןטסיירט ודנוא
 רימ רעכלעוו טימ ,טסיירט רעד ךרוד ,הרָצ ַא סעּפע ןיא ןענעז סָאװ ,יד

 ןוא ,טָאג ןּופ ןוצָר םעד ךרוד ַחיִׁשְמַה עּוׁשִי ןופ חיִלש ַא ,סּולוָאּפ א

 ןֵחיִׁשְמ ןּופ ןדיל יד יװ יװַא םירָאװ" .טָאג ןּופ טסיירטעג ןרעװ ןיילַא
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 טסיירט רעזדנוא ןרעמרַאפ ךיז טּוט ךיוא יװַא ,זדנוא ףיוא ךיז ןרעמרַאפ

 ןוא טסירט רעיא רַאפ סע זיא ,תֹורָעצ רימ ןדייל ןּוא* .ןֵחיִׁשָמ ךרּוד
 טקריװ סָאװ ,טסיירט רעיא רַאפ סע ויא ,טסיירטעג רימ ןרעוװ ןּוא ;העּוׁשי

 ןעוט רימ סָאװ ,ןדייל ענלעז יד קידלּודעג טגָארטרעד ריא תעּב ,ךייא ןיא
 רימ לי ;קרַאטש זיא ךייא ןגעוונופ גנּונעּפָאה רעודנּוא ןּוא" .ןדייל ךיוא
 ךיוא ריא טעװ יװַא ,ןדייל יד ןיא רעמענלייט טנעז ריא יװיֹוזַא זַא ,ןסייוו

 .טסיירט רעד ןיא ןייז
 רעד ןגעוונופ ,רעדירּב ,ןסיוו טינ טלָאז ריא זַא ,טינ ןליוו רימ םירָאװ*

 ןטילעג רעוש ןּבָאה רימ ןַא ,עיזַא ןיא ןלַאפַאּב ודנוא ויא סָאװ ,הרָצ
 ןיא ןעוועג שאימ וליפַא ךיז ןּבָאה רימ זַא ,יװַא ,תוחֹוּכ ערעודנוא רעּביא
 ידּכ ,טױט ןּופ קַסֹּפ םעד ךיז ףיוא ןעמּונעג ןּבָאה ןײלַא רימ ,ָאי* .ןּבעל

 ןיא סָאװ ,טָאג ףיוא טרעיינ ,ןײלַא ךיז ףיוא ןזָאלרַאפ טינ ךיז ןלָאז רימ
 ןּוא ,טױט ןסיורג ַאזַא ןּופ ןעוועג :קיצַמ ןדנּוא טָאה סָאװ!" ;םיתָמ-הָיַחמ

 ךױא ודוא טעװ רע וַא ,ןפָאה רימ ןעמעװ ןיא ;ןייז ליִּצַמ ודנּוא טעװ
 הליִפּת רעיא ךרּוד ןפלעהטימ טנעק ריא ךיוא ןּוא ? .ןייז ליצַמ רעטייוו
 ַא ךרוד ןרָאװעג טלײטענּוצ ודנּוא זיא סָאװ ,הֵנָּתַמ רעד רַאפ ידּכ ,ןָאט

 .ןגעװטרעודנוא ןּופ ּבױל ַא ןרעװ ןּבעגעגּפָא ְךֵס ַא ךרוד לָאז ,ךַס

 רעודנּוא ןּופ שינעגיײצַאּב יד :ךיז ןעמיר רעודנוא זיא סָאד םירָאװ *

 ןוא טיקילײה ןיא טלעװ רעד ןיא טריפעג ךיז ןּבָאה רימ זַא ,ןסיוועג
 דָסֶח םעד ןיא טרעיינ ,המכָח רעכעלשיילפ ןיא טינ ,טָאג רַאפ טייקטסנרע
 סעפע טינ ךייא ןּבייױש רימ םירָאװ* .ךייא ןגעק טֵרפְּב ןּוא ,טָאג ןּופ

 ,ףָאהרַאפ ךיא ןּוא ;ןייטשרַאפ טוט רעדָא ,טנעייל ריא סָאװ רָאנ יו ,שרעדנַא
 ךיוא ודנוא טָאה ריא יװיֹוזַא'* ,ףֹוס םּוצ ויּב ןייטשרַאפ סע טעװ ריא זַא
 ךיוא טנעז ריא יױװיֹוזַא ,םּור רעייא ןענעז רימ זַא ,ןייטשרַאפ זַײװלײט ןָאטעג

 .ַעּושִי רַאה רעודנוא ןּופ גָאט םעד ןיא ,רערעזדנוא
 ּוצ םדֹוק ןעמוק ּוצ טַאהעג העַדּב ךיא ּבָאה גנּונעפָאה רעד ןיא ןּוא !*

 ךרוד ןייגוצכרּוד ןּוא* ,דיירפ עטלּפָאט ַא ןּבָאה טלָאז ריא ידּכ ,ךייא
 ּוצ ןעמּוק ּוצ לָאמַא רעדיוװ עינָאדעקַאמ ןּופ ןּוא ,עינָאדעקַאמ ןייק ךייא

 .הדּוהי ןײק געװ ןיימ ףױא טײלגַאּבסױרַא ןרעװ ּוצ ךייא ןּופ ןּוא ,ךייא
 ןװעגסױרַא ךיא ּבָאה יצ ,טַאהעג הֹעְדּב סָאד ּבָאה ךיא תעּב ,רעּבירעד
 טױל ןענַאלּפ ךיא ּוט ,ןַאלּפ ךיא סָאװ ,ןכַאז יד רעדָא ?טײקינױטכַײל
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 רָאנ* ?ןיינ ,ןיינ רעד ןּוא ,ָאי ,ָאי רעד ןייז לָאז רימ ייּב ידּכ ,שיילפ םעד
 םירָאװ? .ןיינ ןּוא ָאי טינ ויא ךייא ּוצ טרָאװ רעודנּוא ,יירטעג זיא טָאג יװ
 ןרָאװעג טגָאזעגנָא ךייא ןשיוװצ ןיא סָאװ ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ,םיִהֹלֲאְִּב רעד
 ָאי ןעוועג טינ זיא ,ןסואעטָאמיט ןּוא ןסּונַאװליס ןּוא רימ ךרוד ,זדנּוא ךרּוד
 טָאג ןּופ תוחָטבַה עלַא םירָאװ*? .ָאי דימָּת זיא םיא ןיא טרעיינ ,ןיינ ןּוא

 דובָּכ םעד ּוצ ןֵמֶא רעד םיא ךרוד ךיוא זיא רעּבירעד ;ָאי םיא ןיא ןענעז
 ןיא ךייא טימ ודנּוא טקיטסעפטנּורג סָאװ ,רעד ןּוא*י .זדנּוא ךרּוד טָאג ןּופ

 ,טעמתַחרַאפ ודנּוא טָאה סָאװ?? ,טָאג זיא ,טּבלַאועג ודנּוא טָאה ןּוא ,ןֵחיִׁשָמ

 .רעצרעה ערעודנוא ןיא טסייג םעד ןּופ תֹוברֶע יד ןּבעגעג זדנּוא ןּוא

 ןטימרַאפ ּבָאה ךיא ןַא ,לעז ןיימ רַאפ תֹודָע םּוצ טָאג ףּור ךיא ןּוא **

 ןּבָאה -רימ לײװ ,טינ* .ןענױש ּוצ ךייא ידּכ ,טנרָאק ןייק ןעמוק ּוצ
 רעיא ןופ סרעפלעהטימ ןענעז רימ טרעיינ ,הנּומָא רעיא רעּביא הֹלָׁשמָמ
 .טסעפ ריא טייטש הנּומָא ןיא םירָאװ ;החמִׂש

 ןעמּוק טינ רעדיוװ לעװ ךיא זַא ,טכַארטעג ןײלַא רימ ייּב ּבָאה ךיא ןּוא

 יא רעװ ,רעַצמ ךייא ןיִּב ךיא ּבױא םירָאװ? .תֹובצַע טימ ךייא ּוצ 3

 רימ ךרּוד יא סָאװ ,רעד טינ ּבױא ,ךימ טיירפרעד סָאװ ,רעד סָאד
 ןעװ ידּכ ,עקיזָאד סָאד ןּבירשעג עקַאט ּבָאה ךיא ןּוא* ?רעֶצ ּוצ ןעמוקעג

 ףרַאד ךיא ןעמעוו טימ ,יד ןופ רעֶצ ןּבָאה טינ ךיא לָאז ,ןעמּוק לעװ ךיא

 יד זיא דיירפ ןיימ זַא ,עלַא ךייא ןיא רעכיז ןיּב ךיא לייוו ,ןעיירפ ךימ
 ּבָאה שינעמעלקדץרַאה ןּוא תורָצ ְךַּש ַא ןּופ םירָאװ* .עלַא ךייא ןּופ דיירפ

 ידּכ טרעיינ ,ןייז ּוצ רעַצמ ךייא טינ ,ןרערט ְךֵס ַא טימ ןּבירשעג ךייא ךיא
 .ךייא רַאפ רעמ ְךֵס ַא ּבָאה ךיא סָאװ ,טפַאשּביל יד ןייטשרַאפ טלָאז ריא

 טפַאשרַאפ רימ טינ רע טָאה ,רעֶצ טפַאשרַאפ טָאה רעצימע בוא רָאנ*
 .ןקירד רעווש ּוצ טינ ךייא לָאז ךיא ידּכ -עלַא ךייא ןַײװלײט טרעיינ ,רעַצ

 ריא ןַא ,יװַא" ;םיּבַר םעד ןּופ ףָארטש יד גונעג זיא םענייא ַאזַא רַאפ'
 טינ לָאז רע ידּכ ,ןטסיירט ןּוא ןייז לחֹומ טשרעּביל ,הֹּבַרדַא ,םיא טלָאז
 ריא זַא ,ךייא ךיא טעּב ,ןֵכּב" .רעֶצ ןסיורג ןייז ןיא ןרעװ ןעגנולשרַאפ
 ךיא ּבָאה םעד ּבילוצ םירָאװ" .םיא ּוצ טפַאשּביל רעייא ןוייװַאּב טלָאז
 ןיא םַאוכרָאהעג טנעז ריא יצ ,ןוואּורּפ ּוצ ךייא ידּכ ,ןּבירשעג עקַאט

 םירָאװ .לחֹומ ךיוא ךיא ןיּב ,לחֹומ טנעז ריא ןעמעוו ןּוא? .גנידצלַא
 בָאה ,ןעװעג -?חֹומ סעּפע ּבָאה ךיא ּבױא ,ןעװעג לחֹומ ּבָאה ךיא סָאװ
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 ,ןַחיִׁשָמ ןופ טכיױעגנָא םעד ןיא ןגעװטרעַײא ןּופ ןעװעג לחֹומ סע ךיא
 ענייז םירָאװ ;זדנּוא רעּביא טנַאהרעּבױא יד ןגירק טינ לָאז ןטָׂש רעד ידּכי
 .ודנוא ןּופ ןליוהרַאפ טינ ןענעז ןעגנוטכַארט

 ןּופ הרוׂשּב רעד ןגעוונופ סַאָארט ןייק ןעמוקעג ןיּב ךיא תעּב ןּוא
 ּבָאה * ,רַאה םעד ןיא ןרָאװעג טנפעעג רימ רַאפ ויא ריט ַא ןוא ,ןֵחיִׂשָמ
 ןענופעג טינ ּבָאה ךיא תֹמחַמ ,טימעג ןיימ ןיא החּונמ ןייק טַאהעג טינ ךיא
 ךיא ןיּב ,ייז טימ טנגעזעג ךימ ּבָאה ךיא ןעו ןּוא ;רעדּורּב ןיימ ,ןסוטיט
 .עינָאדעקַאמ ןייק ןעגנַאנעגקעװַא

 ןיא ןוחָצנ םעד דימָּת זדּוא טיג סָאװ ,טָאג זיא טּבױלעג רעּבָא!*
 ןיא המכָח ןייז ןּופ ַחיִר טעד ןקעלּפטנַא ודנוא ךרּוד טוט סָאװ ןּוא ,ןֵחיִׁשָמ
 ייּב טָאג רַאפ ןַחיִׁשְמ ןּופ ַהיֵר רעקַאמשעג ַא ןענעז רימ םירָאװ* .טרָא ןדעי
 ַא לייט רַאפ * :ןרױלרַאפ ןרעװ סָאװ ,יד ייּב ןּוא ,לוציִנ ןרעװ סָאװ ,יד
 .ןּבעל םּוצ ןּבעל ןּופ ַחיֵר ַא ערעדנַא יד רַאפ ,טױט םּוצ טוט ןּופ ַחיִר
 יװ טינ ןענעז רימ םירָאװ" !ןכַאז עקיזָאד יד רַאפ יּואָר ויא רעװ ןּוא
 תונוַּכ ענייר טימ טרעייג ;טרָאװ סטָאג ןּופ רחסֶמ ַא ןכַאמ סָאװ ,םיּבַר רעד
 .ןַחיִׁשְמ ןיא טָאג ןופ רימ ןדער טָאג רַאפ
 ןפרַאדַאּב יצ רעדָא ?ןילַא ךיז ןּבױל ּוצ ןָא-לָאמַא רעדיוו רימ ןּבייה יצ ְּ

 !ךייא ןּופ רעדָא ,ךייא ּוצ ווירּבּבױל ,ערעדנַא ןעוט עס יװ ,רימ
 ןּוא טנעקַאּב ,רעצרעה עעודנוא ןיא ןּבירשרַאפ ,ווירּב רעודנּוא טנעז ריא ?
 טנעז ריא ןַא ,ןעז ּוצ רָאלק ןיא סע םירָאװ* ;ןשטנעמ עלַא ןּופ טנעיילעג

 ,טניט ןייק טימ טינ ןּבירשעג ,ודנּוא ךרּוד טיירגעגוצ ,ןֵחיִׁשָמ ןּופ ווירּב ַא
 ןופ ?רוחּול ןיא טינ ,טָאג ןקידעּבעל םעד ןּופ טסייג םעד טימ טרעיינ
 .שיילפ ןּופ רעצרעה ןענעז סָאװ ,תוחול ןיא טרעיינ ,ןייטש

 רימ תֹמחַמ טינ* ;טָאג ּוצ ןֵחיִׁשְמ ךרוד רימ ןּבָאה ןוחָטּב ַאזַא ןּוא *
 טרעיינ ,ןילַא ודנוא ןּופ טעּפע ןטכַארטַאּב ּוצ ןײלַא ךיז ןּופ קיאעפ ןענעז
 רַאפ טכַאמעג ךיא ודנוא טָאה סָאװ' ,טָאג ןּופ זיא טייקיאעפ רעזדנּוא
 םעד ןּופ טרעיינ ,תֹוא םעד ןּופ טינ ,דנוּב םעיינ ַא ןּופ רענידַאּב עקיאעפ
 .קידעּבעל טכַאמ טסיײג רעד רעּבָא ,טייט תֹוא רעד םירָאװ ;טסיײג

 ףיױא טצירקעגסיוא ןּוא ןּבירשעג ,טױט ןּופ גנונידַאּב יד בוא רָאנ'
 ןּבָאה לאָרׂשי-יַנּב יד וַא ,יװַא ,טייקכעלרעה טימ ןעמוקעג ויא ,רענייטש
 ןייז ןופ טייקכעלרעה רעד ןגעוונופ םיִנָּפ סהׁשֹמ ףיוא ןקוק טנעקעג טינ
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 ףרַאד רעמ לפיוו* ,עקילײװטַײצ א ןעוועג זיא טייקכעלרעה ןייז סָאװ ,םינָּפ
 ּביוא םירָאװ' ?טסייג םעד ןּופ גנּונידַאּב רעד ןּופ טייקכעלרעה יד ןייז ןיוש

 רעמ ְךַס ַא ,טײקכעלרעה טַאהעג טָאה גנוטּפשִמרַאפ ןּופ גנּונידַאּב יד
 םירָאװ* .טײקיטרַאפטכער ןּופ גנּונידַאּב יד טייקכעלרעה ןיא רעּביא טגייטש

 ןיא ןרָאװעג טרענמעג זיא ,ךעלרעה ןרָאװעג טכַאמעג ויא סָאװ ,סָאד
 םירָאװ! .רעּבירַא יז טגייטש סָאװ ,טייקכעלרעה רעד ּבילּוצ ,טייקכעלרעה
 זיא רעמ לפיוו ,טייקכעלרעה טימ ןעוועג זיא ,טייגרַאפ סָאװ ,סָאד בוא
 .ןּבַײלּברַאפ טוט סָאװ ,סָאד טייקכעלרעה ןיא

 ַוַא טימ רימ ןדער ,גנונעפָאה ַאוַא ןּבָאה רימ לייוו ,רעּבירעד *

 ףיױא קעדוצ ַא ןָאטעגפױרַא טָאה סָאװ ,השֹמ יװיֹוזַא טינ ןּוא = ,טייקיטּומ
 ןופ ףֹוס םעד ףיוא ךיילג ןקּוק ןענעק טינ ןלָאז לאָרׂשי-יִנּב יד זַא ,םינָּפ ןייז

 טעװעטרַאהרַאפ ןענעז תֹובָׁשחַמ ערעייז:* .ןייגרַאפ ןָאטעג טָאה סָאװ ,םעד

 קעדוצ רעּבלעו רעד ויא גָאט ןקיטנייה םעד ףיוא ויּב םירָאװ ;ןרָאװעג
 ויּב ,ןעמּונעגקעװַא טינ טרעװ רע ןּוא ,הרֹוּת יד ןענעייל םייּב ןּבילּברַאפ

 עס תֹעַשּב ,גָאט ןקיטנייה ףיוא ויּב ,ָאי* .ןַחיִׁשָמ ןיא ןָאטעגּפָא טרעװ רע
 ןעו רעּבָא * .ץרַאה רעייז ףיוא קעדּוצ ַא טגיל ,הֶׁשֹמ-תַרֹוּת טנעיילעג טרעוו
 ןעמּונעגקעװַא קעדוצ רעד טעװ ,רַאה םעד ּוצ ןרעקמּוא ךיז ןלעװ יז
 ןּופ טסייג רעד זיא סע ּואװ ןּוא ;טסײג רעד זיא רַאה רעד ןּוא * .ןרעו

 טינ טימ ןעעז סָאװ ,עלַא רימ ןּוא** .טייהַײרפ ויא טרָאד ,רַאה םעד
 ,רַאה םעד ןּופ טיײיקכעלרעה יד לגיּפש ַא ןיא יװ םיִנָּפ טקעדעגוצ ןייק

 ּוצ טײקכעלרעה ןּופ טייקכעלנע רעּבלעז רעד ןיא טרעדנערַאפ ןרעוו

 .רַאה םעד ןּופ טסייג םעד ךרּוד יװ יװַא ,טייקכעלרעה

 ןופ הדֹובַע עקיוָאד יד ןעװעג לּבקמ ןּבָאה רימ לייו ,רעּבירעד
 ךי ןּבָאה רימ* .טכַאושענּפָא טינ רימ ןרעװ ,טײקידמערַאּברעד װו
 ןיא טינ ןעייג רימ לייוו ,השּוּב ןּופ ןכַאז ענעגרָאּברַאפ יד ןּופ טגָאועגּפָא
 רעד ךרּוד טרעיינ ,טָאג ןּופ טרָאװ סָאד טינ רימ ןשלעפ ךיוא ,טייקערטיכ
 ןדעי ןּופ ןסיוועג םעד רַאפ ךיז רימ ןּביױלרַאפ תמָא םעד ןּופ גנוקעלּפטנַא

 ?דרושּב רעודנוא וליפַא ּבױא ןּוא* .טָאג ןּופ טכיזעגנָא םעד ןיא ןשטנעמ
 ײּב' ,ןרױלרַאפ ןרעװ סָאװ ,ענעי ייּב ןליוהרַאפ יז זיא ,ןליוהרַאפ זיא
 יד ןּופ תוחֹומ יד טדנעלּברַאפ טָאה טלעװ רעדד ןּופ טָאג רעד ןעמעוו
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 ,טייקכעלרעה סֵחיִׁשָמ ןּופ הרוׂשּב רעד ןּופ טכיל סָאד ידּכ ,עקיּביױלגמּוא
 םירָאװ* .יײז רעּביא ןייגפיוא טינ לָאז ,טָאג ןּופ דליּבּפָא סָאד ויא סָאװ
 זדנּוא ןּוא ,רַאה םעד רַאפ ַחיִׁׂשָּמַה ַעּושִי טרעיינ ,ןײלַא ךיז טינ ןענעשרַד רימ
 טָאה סָאװ ,טָאג ויא סע םירָאװ' .ןגעוו-סַעּוׁשִי ןּופ טכענק ערעייא רַאפ ןײלַא
 ןטכױלעגנַײרַא טָאה סָאװ ,שינרעטצניפ ןּופ טכיל ןענַײשסױרַא לָאז :טגָאזעג

 ןופ שינעטנעקרעד רעד ןּופ טכיל ןּבעג ּוצ ידּכ ,רעצרעה ערעזדנּוא ןיא

 .ןַחיִׁשְמ ןּופ םיִנָּפ םעד ןיא טייקכעלרעה סטָאג
 יד ידּכ ,םםילַּכ ענעדרע ןיא רצֹוא ןקיזָאד םעד ןּבָאה רעּבָא רימז

 ןּופ טינ ןּוא טָאג ןּופ ןייז לָאז טכַאמ רעד ןּופ טייקסיורג עכעלנַײװעגרעסױא
 ;טקירדרעד טינ ךָאד ,טייז רעדעי ףיוא טקירדעג ןרעװ רימ* .ןײלַא זדנּוא

 -רעדינַא ;טוָאלרַאפ טינ ךָאד ,טפְדֹורעג" ;שּואְי זיּב טינ ךָאד ,טשימעצ
 ןיא םּורַא קידנעטשַאּב ןגָארט רימ'* ;טכַארּבעגמּוא טינ ךָאד ,ןפרָאװעג

 לָאז ןַעּוׁשִי ןּופ ןּבעל טָאד ךיוא ידּכ ,ןַעּוׁשִי ןּופ ןּברַאטש סָאד ּבַײל םעד

 דימָּת ןענעז ,ןּבעל סָאװ ,רימ םירָאװ** .ּבַײל רעזדנּוא ןיא ןרעװ טקעלּפטנַא

 ןופ ןּבעל סָאד ךיוא ידּכ ,ןגעוו-סַעּוׁשִי ןופ טױט םּוצ טרעפטנעעגרעּביא

 רעּבירעד ןּוא = .ּבַײל ןכעלּברַאטש רעזדנּוא ןיא ןרעװ טקעלּפטנַא לָאז ןֵעּוׁשִי

 .ךייא ןיא ןּבעל סָאד רעּבָא ,ודנוא ןיא ןקריװ טױט רעד טּוט
 עס יװ טױל ,הדנּומָא ןּופ טסייג ןּבלעז םעד ןּבָאה רימ לייוו ןּוא **

 ןוא ,אטדערעג ךיא ּבָאה רַאפרעד ,טּבױלגעג ּבָאה ךיא :ןּבירשעג טייטש

 ,רעד זַא ,ןסייוו רימ לייוו * ,ױזַא ןדער ןּוא ,ןּבױלג ךיוא רימ ןעּוט רעּבירעד

 טימ ןקעוופיוא ודנּוא ךיוא טעװ ,ַעּושִי רַאה םעד טקעװעגפיוא טָאה סָאװ

 םירָאװ:* .םיא רַאפ ןלעטשריפ ךייא טימ םענייאניא ודנוא טעװ ןּוא ,ןַעּוׁשִי
 טלּפָאטרַאפ טרעװ סָאװ ,דָסֶח רעד ידּכ ,ןגעװטרעַײא ןּופ ויא גנידצלַא

 .טָאג ןּופ דובָּכ םוצ חַבש םעד ןרעמרַאפ לָאז ,םיּבַר םעד ךרּוד

 -רעסיוא רעודנוא םַגַה ןּוא ;טכַאװשעגּפָא טינ רימ ןרעװ רעּבירעד *
 רעטסקינַײװעניא רעודנוא רעּבָא טרעװ ,טדנעלרַאפ טרעװ שטנעמ רעכעל
 סָאװ ,ןיּפ עגנירג רעודנוא םירָאװ .גָאט ּוצ גָאט ןּופ טַײנַאּב שטנעמ
 עכעלנַײװעגרעסױא רעמ ַא ודּוא רַאפ ןקריװ טּוט ,עגָר ַא ףיוא רָאנ זיא
 סָאװ ,ןכַאז יד ףיוא טינ ןקּוק רימ לייוו * ,דובָּכ ןקיּביא ןּופ טייקיטכיוװעג

 ,ןכַאז יד םירָאװ ;ןעועג טינ ןרעװ סָאװ ,ןכַאז יד ףיוא טרעיינ ,ןעזעג ןרעוו

 .10 ,וטק םילהּת א
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 טינ ןרעװ סָאװ ,ןכַאז יד רעּבָא ;קילײװטַײצ ןענעז ,ןעזעג ןרעװ סָאװ

 .קיּביא ןענעז ,ןעועג
 טלעצעג רעודנוא ןּופ זיוה עשידרע סָאד ּבױא ןַא ,ןסייוו רימ םירָאװ
 טכַאמעג טינ ,ויוה ַא ,טָאג ןּופ ןינְּב ַא רימ ןּבָאה ,טרעטשעצ טרעוו ח

 ןּוא ,רימ ןצפיז רעּבירעד םירָאװ" .למיה ןיא סקיּבײא ןַא ,טנעה טימ
 ;למיה ןּופ ןיא סָאװ ,טרָאנױאװ רעודנוא טימ ןרעװ ּוצ טדײלקַאּב ןעקנעּב
 ןרעװ ןענופעג טינ רימ ןלעװ ,טדײלקַאּב ןייז ױזַא ןלעװ רימ ּביױא ןוא ?
 ןצפיו ןעּוט ,טלעצעג ןקיוָאד םעד ןיא ןענעז סָאװ ,רימ םירָאװ* .טעקַאנ

 טרעיינ ,ןָאטעגסױא ןייז ןלעװ טינ ןטלָאװ רימ לייװ ,אֹּׂשַמ רעד ּבילּוצ
 ןרעװ ןעגנּולשרַאפ לָאז ךעלּברַאטש יא סע סָאװ ידּכ ,טדײלקַאּב ןייז ּוצ

 ,טָאג ןיא ,וצרעד טיירגעגּוצ ודנּוא טָאה סָאװ ,רעד ןּוא* .ןּבעל םעד ןּופ

 .טסייג םעד ןּופ תוברֶע יד ןּבעגעג ןדנוא טָאה סָאװ

 ןַמ-לָּכ וַא ,ןסײװ ןּוא טגיילעגפיוא טּוג דימָּת רעּבירעד ןענעז רימ'
 ןופ טרעטַײװרעד רימ ןענעז ,ּבַײל םעד ןיא םייה רעד ןיא ןענעז רימ

 ןענעז רימ* .היִאר ךרּוד טינ ,הנּומָא ךרּוד ןעייג רימ םירָאװ' ;רַאה םעד
 ןּוא ,ּבַײל םעד ןּופ טרעטַײװרעד ןייז טשרעּביל ןליוו ןּוא ,טגיילעגפיוא טּוג

 רַאפ ךיא סָאד רימ ןכַאמ רעּבירעד' .רַאה םעד טימ םייה רעד ןיא

 םיא ,טרעטַײװרעד רעדָא ,םייה רעד ןיא ןענעז רימ יצ ,ליצ רעודנוא

 םעד רַאפ ןרעװ טקעלּפטנַא עלַא ןוומ רימ םירָאװ-* .ןייז ּוצ ןלעפעגליואוו
 סָאװ ,סָאד ןייז לּבקמ לָאז רענייא רעדעי ידּכ ,ןֵחיִׁשָמ ןּופ טּפשִמַהיאַסְּכ

 .סטכעלש רעדָא ,סטּוג ייס ,ּבַײל םעד ןיא ןָאטעג טָאה רע

 -רעּביא ,רַאה םעד ןּופ טייקיטכרָאפ יד ןענעק רימ לייוו ,רעּבירעד 'י
 ,ףָאה ךיא ןּוא ;טקעלּפטנַא רימ ןענעז רעּבָא טָאג רַאפ ;ןשטנעמ רימ ןגייצ
 טינ ךיז ןּבױל רימ * .ןסיועג רעיא ןיא טקעלּפטנַא ךיוא ןרעװ רימ זַא
 ןעמיר ןּופ טייהנגעלעג ַא ךייא ןּבעג ןעּוט טרעיינ ,ךייא רַאפ לָאמַא רעדיו
 סָאװ ,יד ןרעפטנעּוצּפָא סָאװ טימ ןּבָאה טלָאז ריא ידּכ ,ודנּוא ןיא ךיז
 ןענעז רימ ּבױא םירָאװ* .ןצרַאה ןיא טינ ןּוא ,ןגעוו-םינָּפל ךיז ןעמיר
 ,=לכֵׂש ןרָאלק םייּב רעּבָא רימ ןענעז ;טָאג רַאפ סָאד יא ,ךיז רעסיוא
 ,קירּוצ זדנּוא טלַאה ןֵחיִׁשָמ ןופ טפַאשּביל יד םירָאװ:* .ךייא רַאפ סָאד זיא
 ןענעז ,עלַא רַאפ ןּברָאטשעג זיא רענייא ּבױא זַא ,יױזַא ןטּפשִמ רימ תֹמחַמ
 ,יד ידּכ ,עלַא רַאפ ןּברָאטשעג ויא רע ןוא* .ןּברָאטשעג עלַא רעּבירעד
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 סָאװ ,םיא רַאפ טרעיינ ,ןײלַא ךיז רַאפ ןּבעל טינ רעמ ןלָאז ,ןּבעל סָאװ
 .ןענַאטשעגפיוא זיא ןּוא ןגעוװטרעייז ןּופ ןּברָאטשעג זיא

 .שיילפ םעד טול טינ םענייק ןָא-לָאמטציא ןּופ רימ ןענעק רעּבירעד !*

 סע רימ ןעּוט ,שיילפ םעד טול ןֵחיִׂשָמ טנעקעג ךיוא ןּבָאה רימ םַגַה ןּוא
 ןיא ,ןֵחיִׁשְמ ןיא ויא רעצימע ּבױא ,רעּבירעד * .רעמ טינ ןָא-לָאמטציא ןּופ
 ןרָאװעג ןענעז ייז ,עז ;ןעגנַאגרַאפ ןענעז ןכַאז עטלַא יד ;ףַאשַאּב ַײנ ַא רע
 טימ ןטעּברעּביא ןָאטעג ודנוא טָאה סָאװ ,טָאג ןּופ זיא גנידצלַא ןּוא ** = ,ַײנ
 ;גנוטעּברעּביא ןּופ הדדֹובַע יד ןּבעגעג ודנּוא טָאה ןּוא ,ןֵחיִׁשָמ ךרוד ךיז
 טלעוו יד ןטעּבעגרעּביא טָאה ןּוא ןֵחיִׁשָמ ןיא ןעװעג זיא טָאג ,טסייה סָאד *
 -רעּביא ודנּוא טָאה ןּוא ,תוריֵבַע ערעייז טנכערעגוצ טינ יז ןּוא ,ךיז טימ
 .גנּוטעּברעּביא ןּופ תוחילש סָאד טרעפטנעעג

 טלָאװ טָאג יװ ךיילג ,ןֵחיִׁשָמ ןּופ םיחילש יד רעּבירעד ןענעז רימ*ז

 ךייא טּוט ,ןזַרריִשָמ ןגעונופ ךייא ןטעּב רימ ;ודּוא ךרוד ןטעּבעג ךיז
 ,דניז ןייק טנעקעג טינ טָאה סָאװ ,םעד םירָאװ .טָאג טימ ןטעּברעּביא
 ןרעװ ןלָאז רימ ידּכ ,ןגעװטרעודנּוא ןּופ דניז ַא ןייז ּוצ טכַאמעג רע טָאה
 .םיא ןיא טָאג ןּופ טיײקיטרַאפטכער יד

 ריא זַא ,ךייא רימ ןטעּב ,םיא טימ םענייאניא ךיז ןעימ רימ לייוו ןּוא
 :טגָאז רע םירָאװ? .טסױמוא טָאג ןופ דָסֶח םעד ןייז לּבקמ טינ טלָאז

 ,טרעהרעד ךיד ךיא ּבָאה טייצ רעטקיליװַאּב ַא ןיא
 .אןפלָאהעג ריד ךיא ּבָאה העּוׁשי ןּופ גָאט ַא ןיא ןּוא

 .העּושי ןּופ גָאט רעד יא טציא טָא ;טײצ עטקיליװַאּב יד ויא טציא טָא
 לָאז הדֹובַע רעודנוא ידּכ ,סעּפע ןיא לושכיִמ ןייק טינ ןּביג רימ לייוו*
 רענידַאּב יװ סױרַא ךיז רימ ןוייוו גניזצלַא ןיא טרעיינ* ;דנַאש ּוצ ןרעװ טינ
 ןיא* ,תוקחַד ןיא ,ןטיױנ ןיא ,זרורָע ןיא ,דלודעג ְךַס ַא ןיא :טָאג ןּופ
 ןיא ,ןכַאװ ןיא ,ןעגנואימ ןיא ,תומּוהמ ןיא ,תותיִפּת ןיא ןציז ןיא ,תוקלַמ
 ןיא ,טייקסטּוג ןיא ,ןדייל ליפ ןיא ,שינעטנעק ןיא ,טײקנַײר ןיא" ;םיתיִנעַּמ
 טרָאװ םעד ןיא' ,טפַאשּביל רעקידתּועיבצ ןייק טינ ןיא ,שֶדֹוקַה-ַחּור םעד
 טײקיטרַאפטכער ןופ ןִיַזייֵלּכ יד ךרּוד ;טָאג ןּופ הרּובג רעד ןיא ,תֹמָא ןּופ
 ,דובָּכמּוא ןּוא דובָּכ ךרוד* ;רעקניל רעד ןיא ןּוא טנַאה רעטכער רעד ןיא
 ;קיטּפַאהרָאװ ךָאד ןּוא ,ױערַאנּפָא יװ ;םָש ןטּוג ַא ןּוא םָש ןטכעלש ַא ךרּוד

 .8 ,טמ היעשי א
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 רימ ,עז ןּוא ,עקידנּברַאטש יװ ,טנעקרענַא ךָאד ןּוא ,עטנעקַאּבמּוא יװ'
 דימָּת ךָאד ,עטרעיורטרַאפ יו? ;עטײטעג טינ ןּוא ,עטפָארטשעג יװ ;ןּבעל

 ןטלָאװ רימ יװ ;ְךַס ַא ךייר רימ ןכַאמ ךָאד ,עמערָא יװ ;קידנעיירפ ךיז

 .גנידצלַא טגָאמרַאפ ןטלָאװ רימ יװ ךָאד ןּוא ,טגָאמרַאפ טינרָאג
 ץרַאה רעודוא ;רעטנירָאק ָא ,ךייא רַאפ ןפָא יא ליומ רעודנוא :!

 ןיא ךייא טרעיינ ,ודנּוא ןיא גנע טינ זיא ךייא* .טרעטיירּבעגסױא זיא
 ןַא ףיוא גנוטלעגרַאפ ַא רַאפ ןּוא * .ןדייוועגניא ענעגייא ערעייא ןיא גנע
 .טרעטיירּבעגסױא ךיוא ןײלַא טרעוו-- רעדניק ּוצ יװ דער ךיא - ןפֹוא ןכעלנע

 רעסָאװ םירָאװ ;עקיּבױלגמּוא טימ טכָאירַאפ ךַײלגמּוא טינ טייז *

 תופּתוש רעסָאװ רעדָא ?טכערמוא טימ טײקיטרַאפטכער טָאה טּפַאשרבַח

 ?ןלעִיְלּב טימ ַחיִׁשָמ טָאה המָּכסַה רעסָאװ ןּוא * ?שינרעטצניפ טימ טכיל טָאה
 רעסָאװ ןּוא* ?ןקיּבױלגמּוא ןַא טימ ןיִמאַמ ַא טָאה קֶלַח רעסָאװ רעדָא
 רעד ןענעז רימ םירָאװ ?רעטעגּפָא טימ טָאג ןּופ לכיֵה רעד טָאה ךַאמּפָא

 :טגָאועג טָאה טָאג יװ יװַא ,טָאג ןקידעּבעל םעד ןּופ לכיֵה
 ,ייז ןשיוצ ןייגמוא ןּוא ,ייז ןשיוצ ןעניואוו לעװ ךיא

 .אקלָאפ ןיימ ןייז ןלעװ ייז ןּוא ,טָאג רעייז ןייז לעװ ךיא ןּוא
 ,ייז ןשיװצ ןּופ סױרַא טמוק רעּבירעד
 ,טָאג טגָאז ,ּפָא ךייא טדייש ןּוא

 ;ךַאז אֵמָט ןייק טינ טרירַאּב ןּוא
 ,ןעמענפיוא ךייא לעװ ךיא ןּוא

 ,רעטָאפ ַא ךייא רַאפ ןייז לעװ ןּוא :*

 ,רעטכעט ןּוא ןיז ןייז רימ טעװ ריא ןּוא
 ,בתֹואָבְצ טָאג טגָאז

 ךיז רימָאל ,עטּבילַאּב ,תֹוחָטבַה עקיָאד יד ןּבָאה רימ לייוו ,רעּבירעד
 ןיז וצ םיִלֹׁשַמ ,טסייג ןּוא שיילפ ןּופ גקעלּפַאּב רעדעי ןופ ןקינייר ׂו
 .טָאג ןּופ טייקיטכרָאפ רעד ןיא טייקגילייה

 ןָאטעג טינ םענייק ןּבָאה רימ ;זדנוא רַאפ רעצרעה ערעייא טנפע'
 טינ םענייק ןּבָאה רימ ,ןּברָאדרַאפ טינ םענייק ןּבָאה רימ ,הדלווַע ןייק
 בָאה ךיא םירָאװ ;ךיײא ןטּפשִמרַאפ ּוצ טינ ,סע גָאז ךיא* .טצונעגסױא
 ןעמַאזּוצ ןּברַאטש ּוצ ,רעצרעה ערעודנּוא ןיא טנעז ריא זַא ,טגָאזעג רעירפ

 .ו ,ב עשֹוה ;48 ,אנ ;38 ,בל הימרי ;1| ,בנ היעשיב .27 ,ול לאקוחיא
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 ןיימ זיא סיורג ;ךייא ןיא ןוחָטּב ןיימ ויא סיורג* .ןעמַאװצ ןּבעל ּוצ ןּוא

 רעּביא יג ךיא ,טסיירט טימ לּופ ןיּב ךיא ;ןגעװטרעַײא ןּופ ךיז ןעמיר
 .תֹורָע ערעודנוא עלַא ןיא החמִׂש טימ

 טָאה ,עינָאדעקַאמ ןייק ןעמוקעג ןענעז רימ ןעװ ו-?יפַא םירָאװ*
 עלַא ןּופ ןטילעג ןּבָאה רימ טרעיינ ,החּונמ ןייק טַאהעג טינ ּבַײל רעזדנּוא
 טּוט סָאװ ,טָאנ רעּבָא" .ארֹומ קיניײװעניא ןּוא ,תומָחלִמ ןסיורד ןּופ - ןטייז

 .ןסּוטיט ןּופ ןעמּוק םעד ךיווד טסיירטעג ודנוא טָאה ,ענעלַאפעג יד ןטסיירט
 טימ ,טסירט רעד ךרּוד ךיוא טרעיינ ,ןעמוק ןייז ךרוד זיולּב טינ ןּוא
 ודּתא טָאה רע זרעַשּב ,ךייא ןיא ןרָאװעג טסיײרטעג זיא רע רעכלעוו

 ,יװַא ,רימ ךָאנ טייקירעפייא רעיא ,רעֶצ רעיא ,ןרַאג רעייא ןּופ טלייצרעד

 ךייא ּבָאה ךיא וליפַא ּביױא םירָאװ* .טיירפעג רעמ ךָאנ ךימ ּבָאה ךיא זַא

 טַאהעג טינ הטָרַח ןייק ףיורעד ךיא ּבָאה ,ווירּב ןיימ טימ ןעוועג רעַצמ

 טָאה ווירּב רענעי זַא ,עז ךיא םירָאװ ,(טַאהעג הטָרַח ָאי ּבָאה ךיא םַגַה)

 ,ךימ ךיא יירפ טציא רעּבָא" .טייצ ַא ףיוא רָאנ םַגַה ,ןעוועג רעַצמ ךייא
 -רעַצמ ךיז טָאה ריא לייוו טרעיינ ,ןעװעג רעַצמ ךיז טָאה ריא לייוו טינ
 ןכעלטעג ַא ףױא ןעװעג רעַצמ ךיז טָאה ריא םירָאװ .הבּושּת ּוצ ןעוועג

 .ךַאז םּוׁש ןייק ןיא קויָה ןייק ןדייל טינ ודנּוא ךרוד טלָאז ריא ידּכ ,ןפֹוא
 טגנערּב סָאװ ,העּושי ּוצ הבּושּת ןייז םרֹוג טּוט רעַצ רעכעלטעג םירָאװ !*

 םירָאװ': .התיִמ םרֹוג זיא טלעװ רעד ןּופ רעֶצ רעד רעּבָא ;הטֶרַח ןייק טינ
 ,ןפֹוא ןכעלטעג ַא ףיוא ןעװעג רעַצמ ךיז טָאה ריא סָאװ ,סָאד דָארג ,טעז

 גּוקיטרַאפטכער רעסָאװ ,ךייא ןיא טקריוועג טָאה יז טייקירעפייא רעסָאװ
 רעסָאװ ,טפַאשקנעּב רעסָאװ ,ארֹומ רעסָאװ ,ןרָאצ רעסָאװ ,ןײלַא ךיז ןּופ

 ּוצ ןיװעגסױרַא ךיז ריא טָאה גנידצלַא ןיא !גנופָארטשַאּב רעסָאװ ,האנָק

 ּבָאה ,ןּבירשעג ךייא ּבָאה ךיא םַּגַה ,רעּבירעד * .ןינָע םעד ןיא ןייר ןייז
 ךױא ,טכערמּוא סָאד ןָאטעג טָאה סָאװ ,םעד ןגעוונופ ןּבירשעג טינ ךיא
 רעייא ידּכ טרעיינ ,טכערמּוא סָאד ןטילעג טָאה סָאװ ,םעד ןגעוונופ טינ
 טכױעגנָא םעד ןיא ךייא רַאפ ןרעװ טקעלּפטנַא לָאז ודנּוא רַאפ טייקירעפייא

 .ןרָאװעג טסיײרטעג רימ ןענעז רעּבירעד :* .טָאג ןּופ
 ןגעוונופ טיירפעג רעמ ךָאנ ךיז רימ ןּבָאה טסיירט רעזדנּוא ןיא ןּוא

 ךרּוד ןרָאװעג טקיװקרעד זיא טסייג ןייז תֹמחַמ ,ןסּוטיט ןּופ דיירפ רעד

 םיא רַאפ טמירעג סעּפע ןיא ךימ ּבָאה ךיא ּבױא םירָאװ:+ .עלַא ךייא
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 ןּבָאה רימ יװיֹזַא טרעיינ ;ןרָאװעג טמעשרַאפ טינ ךיא ןיּב ,ךייא ןגעוונופ
 רעודנוא ךיא ךיז טָאה יױזַא ,טײקיטּפַאהרָאװ ןיא טדערעג ךייא ּוצ ץלַא
 טייג ץרַאה ןייז ןּוא* .תמָא ןייז ּוצ ןיװעגסױרַא ןסוטיט רַאפ ךיז ןעמיר
 סנעמעלַא רעיא ןיא ךיז טנָאמרעד רע זרעַשּב ,ךייא ּוצ סיוא קרַאטש

 ןוא טייקיטכרָאפ טימ ןעמונעגפיוא םיא טָאה ריא יװַאיװ ,טײקמַאזכרָאהעג

 ךייא ףױא גנידצלַא ןיא ךימ ןָאק ךיא סָאװ ,ךימ יירפ ךיא * .שינרעטיצ

 .ןזָאלרַאפ

 ויא סָאװ ,טָאג ןופ דֶסֶח םעד ,רעדירּב ,ןסיו ךייא ןוָאל רימ ןּוא .
 תונֹיסָנ ןיא יװַאיװ* ,עינָאדעקַאמ ןּופ תוליהק יד ּוצ ןרָאװעג ןּבעגעג

 טײקמערָא רעפיט רעייז ןּוא דיירפ רעייז ןּופ עפָׁש יד ךיז טָאה תֹורָצ ןּופ
 ןּבעגעג ןּבָאה ייז םירָאװ* .טייקסטּוג רעייז ןּופ תֹוריִשַע רעד ןיא טרעמרַאפ

 ,זרוחֹוּכ ערעייז רעּביא וליפַא ןּוא ,ןגָאז-תודִע ןָאק ךיא יװ ,חֹוּכ רעייז טול
 יד ןּוא דָסֶח םעד ןגעוונופ ןטעּבעג קרַאטש זדנוא ןּבָאה ןּוא* ,קיליװַײרפ

 ןּבָאה רימ יװ טינ ,סָאד ןּוא* ,עקיליײה יד רַאפ ףליה רעד ןיא טייקידתופּתוש
 ּוצ ןּוא ,רַאה םעד ּוצ ןּבענעג ןײלַא ךיז יז ןּבָאה תיִׁשאֵר טרעיינ ,טפָאהעג
 ןטָארעג ןּבָאה רימ ןַא ,ליפיוַא ףיוא* .טָאג ןּופ ןוצָר םעד ךרּוד ודנוא

 רע לָאז יװַא ,ּבײהנָא ןַא טכַאמעג רעירפ טָאה רע יװ יװַא זַא ,ןסּוטיט
 טָאה ריא יװ יװַא רעּבָא" .דָסֶח ןקיוָאד םעד ךייא ייּב ןקידנערַאפ ךיוא

 רעדעי ןיא ןּוא ,שינעטנעק ןּוא ,הרֹוּת ןּוא ,הנּומָא ןיא ,גנידצלַא ןיא טרעמעג

 ךױא ריא טלָאז יװַא ,ודנוא ּוצ טפַאשּביל רעיא ןיא ןּוא ,טייקירעפייא
 .דֶסֶח ןקיזָאד םעד ןיא ןרעמ

 רעד ךרוד ןוואּורּפ ּוצ ידּכ טרעיינ ,טָאּבעג ךֶרֶדֹּב טינ דער ךיא *
 .טפַאשּביל רעיא ןּופ טײקכעלרע יד ךיוא ערעדנַא ןּופ טייקירעפייא
 םִגַה סָאװ ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי רַאה רעודנוא ןּופ דָסֶח םעד טנעק ריא םירָאװ!
 ידּכ ,םערָא ןרָאװעג רע זיא ןגעװטרעַײא ןּופ ךָאד ,ךייר ןעוװעג זיא רע

 ןימ ךיא ּביג ןירעד ןּוא? .ךייר ןרעװ טײקמערָא ןייז ךרּוד טלָאז ריא
 יד ןּופ ןעװעג טנעז סָאװ ,ךייא רַאפ ךעלצּונ ויא סָאד םירָאװ ;גנוניימ
 טרעיינ ,ןָאט ּוצ רָאנ טינ ,קירוצ רָאי ַא טימ ּבײהנָא ןַא ןכַאמ ּוצ עטשרע

 סע יװ ידּכ ,גנּואּוט יד ךיוא טקידנערַאפ רעּבָא דניצַא* .ןלעװ ּוצ ךיוא
 גנוקידנערַאפ יד ןייז ךיוא לָאז יװַא ,ןלעװ ּוצ טייקיליו יד ןעוועג זיא

 טרעװ ,ןַארַאפ זיא טייקיליו יד ּבױא םירָאװ* .טייקכעלגעמ רעייא טול
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 סָאװ ,םעד טול טינ ןּוא ,טגָאמרַאפ רענייא סָאװ ,םעד טול ןעמּונעגנָא יז

 -רַאפ לָאז ערעדנַא ידּכ ,טינ סָאד גָאז ךיא םירָאװ:* .טינ טגָאמרַאפ רע
 טײקכַײלג ךרוד טרעיינ:* ;ןרעװ טגנערדַאּב טלָאז ריא ןּוא ןרעװ טרעטכַײל

 ,לגנַאמ רעייז רַאפ ףליה ַא ןייז טייצ רעקיטציא רעד ןיא עַפֶש רעייא לָאז
 לָאז סע ידּכ ,לגנַאמ רעיא רַאפ ףליה ַא ןרעװ ךיוא לָאז עפֶש רעייז ידּכ

 ,ליפ ןּבילקעג טָאה סָאװ ,רעד :ןּבירשעג טייטש עס יוװ?* ;טײקכַײלג ַא ןייז

 טינ טָאה ,קיצניװ ןּבילקעג טָאה סָאװ ,רעד ןּוא ;קירעּביא טַאהעג טינ טָאה

 .אלגנַאמ ןייק טַאהעג
 גרָאז עטסנרע עּבלעז יד ןּבעגעגנַײרַא טָאה סָאװ ,טָאג ןעקנַאד רעּבָא *

 רָאנ טינ טָאה רע םירָאװ" .ןסּוטיט ןּופ ןצרַאה םעד ןיא ךייא ןגעוונופ
 ,קירעפייא רעייז ןעװעג זיא רע לייװ טרעיינ ,השֹקַּב רעודנּוא ןעמּונעגנָא

 ןּבָאה רימ ןּוא!* .ןליו םענעגייא ןייז טול ךייא ּוצ ןעגנַאגעגקעװַא רע זיא
 הרוׂשּב רעד ןיא ּבױל ןייז סָאװ ,רעדּורּב םעד טקישעג םיא טימ ןעמַאוצ

 -סיוא ךיוא ויא רע טרעיינ ,סָאד רָאנ טינ ןּוא* ;תוליָהק עלַא רעּביא טמָש
 ןקיזָאד םעד ןּופ ןינֶע םעד ןיא ודנּוא טימ ןעיצ ּוצ תוליהק יד ןּופ טלייװרעד

 ןוא ,רַאה םעד ןּופ דובָּכ םעד רַאפ זדנוא ךרּוד ןָאטעג טרעװ סָאװ ,דָסֶח
 טינ ודנּוא לָאז רענייק זַא ,ךיז ןטיה רימ ןּוא* .גנוקיטומרעד רעודנוא ּוצ

 טרעװ סָאװ ,הֵנָּתַמ רעכייר רעקיזָאד רעד ןּופ ןינָע םעיד ןיא ןקידלּושַאּב

 ןיא טכער ויא סָאװ רָאנ טינ ןכּוז רימ םירָאװ*! .ודנּוא ךרּוד טריפעגסיוא
 .ןשטנעמ ןּופ ןגױא יד ןיא ךיוא טרעיינ ,רַאה טעד ןּופ ןגיוא יד

 ןּבָאה רימ ןעמעװ ,רעדּורּב רעזדנוא טקישעג ייז טימ ןּבָאה רימ ןּוא

 .סָאװ ןּוא ,ןכַאז ְךֵס ַא ןיא קירעפייא ןענופעג ןּוא טװאורּפעגסױא לָאמ ךַס ַא
 ןוא?* .ךייא ןיא ןוחָטּב ןסיורג ןייז ךרּוד ,רעקירעפייא ךַס ַא ךָאנ דניצַא זיא

 ;ןגעװטרעַײא רַאפ רעטעּברַאטימ ןּוא ףֹּתּוש ןיימ רע זיא ,ןסוטיט ךייַש סָאװ

 ַא ןּוא ,תוליהק יד ןּופ םיחילש יז ןענעז ,רעדירּב ערעזדנּוא ְךייַש סָאװ ןּוא
 רעייא ןופ ןמיִס םעד תוליהק יד רַאפ ייז טזייוו ,ןֵכּב** .ןֵחיִׁשָמ רַאפ דובָּכ
 .ןגעװטרעַײא ןּופ ךיז ןעמיר רעודנוא ןּופ ןּוא ,טפַאשּביל

 ךייא קירעּביא רימ רַאפ ויא ,עקילײה יד רַאפ ףליה רעד עֶגֹוּב ןּוא 8
 ךיא רעכלעװ טימ ,טײקיליװ רעיא ןעק ךיא םירָאװ ;ןּביירש ּוצ
 .18 ,וט תֹומש א



 97 ּב רעטנירָאק 14--3 ,ט

 ַאיַאכַא וַא ,עינָאדעקַאמ ןּופ ןשטנעמ יד רַאפ ןגעװטרעַײא ןופ ךימ םיר

 טיקירעפיײא רעייא ןּוא ;קירוצ רָאי ַא טימ טיירּבעגנָא ןעוועג ןיוש זיא

 יד טקישעג ּבָאה ךיא רעּבָא* .ייז ןּופ ְךֵס ַא רָאג טרעטנומעגפיוא טָאה
 ןייז טינ םעד עֶגֹונּב לָאז ךייא ןגעוונופ ךיז ןעמיר רעזדנוא ידּכ ,רעדירּב
 ליײװ* .טיירּבעגנָא ןייז טלָאז ריא ,טגָאזעג ּבָאה ךיא יװיֹוזַא ,ידּכ ,טסיױמּוא

 ןעניפעג ךייא ןּוא ,ןעמּוק רימ טימ רעינָאדעקַאמ יד ןּופ רעװ טעװ רעמָאט

 ןיא ןרעװ טמעשרַאפ - ריא ןגָאז טינ ליוו ךיא-- רימ ןלָאז ,טיירּבעגנָא טינ
 ןטעּב ּוצ קיטיינ רַאפ ןטלַאהעג רעּבירעד ּבָאה ךיא* .ןוחָטּב ןקיזָאד םעד

 רעיא ןטיירגוצ ןלָאז ןּוא ,ךייא ּוצ ןייג םדֹוק ןלָאז יז זַא ,רעדירּב יד
 ןוא ,זדכָרּב ַא יװ טײרּבעגנָא ןייז לָאז יז ידּכ ,הבָדנ עטגָאזעגּוצ-רעירפ

 .ךַאז עטיינעג ַא יװ טינ

 ךיוא טעװ ,ךעלגרַאק ןעַײז טוט סָאװ ,רעד :ןסיװ ריא טלָאז סָאד*

 ןדינש ךױא טעװ ,עפָשּב ןעַײז טוט סָאװ ,רעד ןּוא :ךעלגרַאק ןדיינש

 ;ןצרַאה ןייז ןיא הֹעְדֹּב טָאה רע יװ טול ןָאט רענייא רעדעי לָאז' .עפָשּב
 ןכעליירפ ַא ּביל טָאה טָאג םירָאװ ;ןעגנואוצעג רעדָא ,קיסָארדרַאפ טינ

 ריא ןַא ,יװַא ,דֶסֶח ןדעי ךייא ןרעמרַאפ ּוצ תֹלֹוכיִּב זיא טָאג ןּוא* .ןבדַנ
 רעטּוג רעדעי ןיא ןרעמ ךיז טלָאז ןּוא ,גונעג ץלַא ןיא ןּבָאה דימָּת טלָאז
 :ןּבירשעג טייטש עס יװ' ,גנּואוט

 ,עמערָא יד ןּבעגעג טָאה רע ,םּוטעמּוא טײרּפשעצ טָאה רע

 .אקיּביא ףיוא טײטשַאּב טײקיטרַאפטכער ןייז
 טעװ ,וייּפש רַאפ טױרּב ןּוא ,רעַײז םעד הדעירז טיג סָאװ ,רעד ןּוא *

 -טכער רעייא ןּופ טכורפ יד ןסקַאװ ןזָאל ןּוא ,העיֵרז רעייא ןעלּפָאטרַאפ

 -טיירּב רעדעי רַאפ גנידצלַא ןיא ןרעו רֶׁשֲעתִנ טעװ ריא !+ .טייקיטרַאפ
 םירָאװ ;טָאג ןופ ּבױל םּוצ ודנּוא ךרּוד ןקריו טּוט סָאװ ,טײקיצרַאה
 ןשינעפרעדַאּב יד אֹלַממ רָאנ טינ ויא הדֹובַע רעקיוָאד רעד ןּופ טעּברַא יד
 ּוצ ּבױל ליפ ךרּוד ןרעמרַאפ ךױא ךיז טּוט טרעיינ ,עקיליײה יד ןּופ
 יז ןּבױל ,טעּברַא רעקיָאד רעד ןיא טײקיסַאּפ רעייא ךרוד ןּוא * .טָאג
 הרוׂשּב רעד ןיא ךיז ןייז הדֹומ רעיא ןּופ טײקמַאוכרָאהעג רעד רַאפ טָאג
 ןוא יז רַאפ גורעײטשַײּב רעקיצרַאה-טיירּב רעד רַאפ ןּוא ,ןֵחיִׁשָמ ןּופ

 ,ךייא ךָאנ ןעקנעּב יז ןעוט ךייא רַאפ הֹליִפּת טימ ןּוא:* ;ןעמעלַא רַאפ

 .9 ,ביק םילהּת *
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 ןייז רַאפ טָאג ּוצ ּבױל ַא .ךייא ןיא טָאג ןּופ דָסֶח ןסיורג םעד ּבילּוצ

 .ןלייצרעדרעּביא םּוצ טינ ןיא סָאװ ,הֵנָּתַמ
 טייקלדייא ןּוא תוויָנַע רעד ךרּוד ריִהוַמ ןײלַא ךייא ןיּב ,סולוָאּפ ,ךיא ןּוא ָׂש

 ,ךייא ןשיווצ ןיילק ךיא ןיּב טרַאװנגעק רעייא ןיא סָאװ ,ךיא ,ןֵחיִׁשָמ ןּופ

 זַא ,ךייא טעּב ךיא? .ךייא יּבַנל קיטּומ ךיא ןיִּב סנטַײװרעד ןּופ רעּבָא
 תופיִקַּת ןייק ןוַײװסױרַא ןפרַאד טינ ךיא לָאז ,ךייא ייּב ןייז לעװ ךיא ןעוו

 ,לייט ןגעק גנערטש ןייז ּוצ ןכער ךיא רעכלעוו טימ ,טייקרעכיז רעד טימ

 .שילפ םעד טױל ןעגנַאגעג ןטלָאװ רימ יװ ודנּוא ןגעװ ןטכַארט סָאװ
 המָחלִמ ןייק ןריפ טינ רימ ןעוט ,שיילפ םעד ןיא ןעייג רימ םַגַה םירָאװ!
 ןענעז גנּוריּפ-המָחלִמ רעזדנוא ןּופ ןִיַזיִלּכ יד םירָאװ* ,שיילפ םעד טול

 ןפרַאװאוצּפָארַא טָאג רַאפ קיטכעמ ןענעז טרעיינ ,שיילפ םעד טול טינ

 יא סָאװ ,ךַאז עכיוה עדעי ןּוא ,ןעקנַאדעג ןפרַאװעצ רימ* .ןעגנוטסעפ

 ןיא הֹבָׁשחַמ עדעי ןעמענ ןוא ,טָאג ןּופ שינעטנעקרעד רעד ןגעק ןּביױהרעד
 טײרּבעגנָא ןענעז ןּוא* ,ןֵחיִׁשָמ ןּופ טײקמַאזכרָאהעג רעד ּוצ טפַאשנעגנַאפעג

 טײקמַאוכרָאהעג רעיא תעּב ,טײקמַאוכרָאהעגמּוא רעדעי רַאפ ןפָארטש ּוצ

 .טליפרעד ןייז טעוו
 יא רעצימע ּבױא .ןגױא ערעייא רַאפ זיא סָאװ ,םעד ףיוא טקוק' :

 -רעּביא לָאמַאכָאנ סָאד רע לָאז ,ןֵחיִׁשְמ טרעהעג רע זַא ,רעכיז ךיז ייּב
 ךיוא ןרעהעג יױזַא ,ןַחיִׁשָמ טרעהעג רע יװיֹוזַא ןַא ,ןילַא ךיז ןיא ןטכַארט

 ןגעוונופ ליפּוצ לסיּבַא ןעמיר ךימ לָאז ךיא ןליּפַא בוא םירָאװ* .רימ
 ,גנואיוּבפיוא רעיא רַאפ ןּבעגעג ודנּוא טָאה רַאה רעד סָאװ ,תושר רעזדנוא

 ךיא ידּכ' ,ןרעװ טמעשרַאפ טינ ךיא לעװ ,גנורעטשעצ רעיא רַאפ טינ ןּוא

 .ווירּב עניימ טימ ןקערשרעד ןלעװ ךייא טלָאװ ךיא יװ ןעוסיוא טינ לָאז
 רע ןעװ רעּבָא ,קרַאטש ןּוא בּוׁשָח ןענעז ,ייז ןגָאז ,ווירּב ענייז םירָאװ

 לָאז = .תושָּמַמ ןָא זיא ןדער ןייז ןּוא ,ךַאװש רע זיא ,זדנּוא ייּב זיא אפּונ)
 ,ווירּב ךרּוד טרָאװ ןיא ןענעז רימ סָאװ זַא ,ןענעכערַאּב סָאד רענייא ַאזַא
 ןענעו רימ ןעװ ,םיִׂשעַמ ןיא ךיוא רימ ןענעז ,דנועװּפָא ןענעז רימ ןעוו
 ּוצ רעדָא ,ןענעכער ּוצ רעטנוא טינ ךיז ןעמענ רימ םירָאװ= ,דנזעוװנָא
 יז סָאװ ,םעד טימ ןיוש .ןײלַא ךיז ןּבױל סָאװ ,יד טימ ךיז ןכַײלגרַאפ
 ןָא יז ןענעז ,ןילַא ךיז טימ ךיז ןכַײלגרַאפ ןּוא ,ןײלַא ךיז טימ ךיז ןטסעמ

 .שינעדנעטשרַאפ
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 טול טרעיינ ,סָאמ רעודנוא רעּביא ןעמיר טינ ךיז ןלעװ רעּבָא רימ*
 ,סָאמ ַא יװ טלײטעגּוצ ודנּוא טָאה טָאג סָאװ ,-לּובג םעד ןּופ סָאמ רעד

 ,ליפוצ סיוא טינ ךיז ןקערטש רימ םירָאװ-* .ןכיירגרעד ּוצ ןליפַא ךייא
 ןענעז רימ םירָאװ ;ךייא ּוצ ויִּב טכיירגרעד טינ ןטלָאװ רימ יו ךיילג

 רימ:* .ןֵחיִׁשָמ ןופ ?דריׂשּב רעד ןיא ךייא ּוצ זיּב ןעגנַאגרעד ןוליפַא
 רימ ;ןעננּואימ סנשטנעמ ערעדנַא ןיא סָאמ רעודנּוא רעּביא טינ ךיז ןעמיר
 רעסערג רימ ןלעװ ,ןסקַאװ טעװ הנּומָא רעיא רעמ סָאװ זַא ,רעּבָא ןפָאה
 ןגָאװצנָא ידּכ * ,עפֶש רערעטייוו ּוצ ץינערג רעודנוא טול ךייא ייּב ןרעוו

 ןעמיר ּוצ טינ ןּוא ,ךייא ןּופ רעטייװ ןטנגעג יד ןיא ןליפַא הריׂשּב יד

 רעד" .ערעדנַא ןּופ לובג םעד ןיא טיײרּבעגנָא ויא סָאװ ,םעד טימ ךיז
 םירָאװ .אטָאג ןיא ןעמיר ךיז רע וָאל ,ןעמיר ךיז טּוט סָאװ ,רעּבָא
 טָאג ןעמעװו ,רעד טרעיינ ,טקיליװַאּב זיא ןײלַא ךיז טּבױל סָאװ ,רעד טינ
 .ןּבױל טּוט

 .טײקשירַאנ לסיּבַא ןיא ןגָארטרַאפ טנעקעג ךימ ריא טלָאװ יַאוולַה אי
 ַא טימ אנקמ ךייא ןיּב ךיא* !ןגָארטרַאפ ךיוא ךימ טּוט ריא ,ָאי

 ךיא ידּכ ,ןַאמ ַא ּוצ טסנקרַאפ ךייא ּבָאה ךיא םירָאװ ;האנָק רעכעלטעג

 רעּבָא ּבָאה ךיא" .ןֵחיִׁשָמ רַאפ הלותּב ענייר ַא יװ ןלעטשריפ ךייא לָאז
 ,ןהָוַח טרַאנעגּפָא טײקיטסִיל ריא טימ טָאה גנַאלש יד יװ ,רעמָאט ,ארֹומ
 ןּוא תומיִמּת רעד ןּופ ןרעװ ןּברָאדרַאפ תֹובָׁשחַמ ערעייא ךיוא ןלעװ יױזַא
 ,ןעמוק רעװ לָאז עס ּבױא םירָאװ* .ַחיִׁשָמ םּוצ תוכַײש ןיא ,טייקרעטיול
 ,ןגָאנָא ןָאטעג טינ ןּבָאה רימ ןעמעוו ,ןַעּושִי ןרעדנַא ןַא ןגָאזנָא ךייא ןּוא
 טינ טָאה ריא סָאװ ,טסיג ןרעדנַא ןַא ןייז לּבקמ טעװ ריא ּבױא רעדָא
 טּוט ,ןעמּונעגנָא טינ טָאה ריא סָאװ ,הריׂשּב ערעדנַא ןַא רעדָא ,ןעוועג לּבקמ
 טינ רָאה ַא ןיּב ךיא זַא ,ןכער ךיא םירָאװ* .ןגָארטרַאפ טּוג םיא ריא
 ןיא טסָארּפ ןיִּב ךיא םַגַה ןּוא" .םיחילש עטסערג עמַאס יד קילעטשרעטניה
 ןּבָאה ןפֹוא ןדעי ףיוא ,ןיינ ;שינעטנעק ןיא טינ רעּבָא סע ךיא ןיּב ,ןדער

 .גנידצלַא ןיא ךייא וצ טקעלּפטנַא סָאד רימ
 ידּכ ,ןײלַא ךיז ןקירעדינרעד ןיא דניז ַא ןעגנַאנַאּב ךיא ןיּב רעדָאז

 טסיומּוא טגָאזעגנָא ךייא רַאפ ּבָאה ךיא תֹמחַמ ,ןרעװ ןּביױהרעד טלָאז ריא
 ּבָאה ךיא תעּב ,תוליהק ערעדנַא טּבױרעג ּבָאה ךיא* ?טָאג ןּופ הרוׂשּב יד
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 ןיּב ךיא תעּב ןּוא" .ןעניד ךייא לָאז ךיא ידּכ ,?רוריִכֹׂש יז ייּב ןעמונעג

 ןעוועג טינ םענייק ךיא ןיּב ,קיטפרעדַאּבטױנ ןעװעג ןיּב ןּוא ,ךייא ייּב ןעוועג
 ,עינָאדעקַאמ ןּופ ןעמוקעג ןענעז ייז תעּב ,רעדירּב יד םירָאװ ;טסַאל ןייק

 גנידצלַא ןיא ךימ ּבָאה ךיא ןּוא .טפרַאדַאּב ּבָאה ךיא לפיוו ןּבעגעג ןּבָאה
 ךימ ךיא לעװ ױזַא ןּוא ,ךייא רַאפ טסַאל ַא ןרעוװ ּוצ ןופ ןטלַאהעגקירוצ
 טינ רעניק רימ טעװ ,רימ ןיא יא ןַחיִׁשָמ ןופ תמָא רעד יװ* .ןטלַאה

 ?סָאװרַאפ + .ַאיַאכַא ןּופ ןטנגעג יד ןיא ךיז ןעמיר עקיזָאד סָאד ןרעוורַאפ
 !טסיײװ טָאג ?ּביל טינ ךייא ּבָאה ךיא תֹמחַמ

 לָאז ךיא ידּכ ,ןָאט ךױא ךיא לעװ סָאד ,ּוט ךיא סָאװ רעּבָא *

 ,םעד ןיא ידּכ ;טיײהנגעלעג ַא ןכּוז סָאװ ,יד רַאפ טייהנגעלעג ַא ןדַײנשּפָא

 םירָאװ: .רימ ױװיֹוַא ןרעװ ןענופעג ייז ןלָאז ,ךיז ןעמיר ייז סָאװ ןיא
 סָאװ ,רעטעּברַא עשירעריפרַאפ ,שביחילש עשלַאפ ןענעז ןשטנעמ עכלעזַא
 םירָאװ ,רעדנואוו ןייק טינ ןּוא!* .ןַחיִׁשְמ ןּופ םיחיָלש רַאפ ךיז ןלעטשרַאפ
 סע * .טכיל ןּופ ְךאלַמ ַא רַאפ ןלעטשרַאפ ךיז טּוט ןיילַא ןטָׂש רעד וליפַא
 ךיז ןלעטשרַאפ רענידַאּב ענייז ּבױא ,ךַאז עסיורג ןייק טינ רעּבירעד יא

 טול ןייז טעװ ףֹוס רעייז רעּבָא .טײקיטרַאפטכער ןּופ רענידַאּב רַאפ ךיוא

 .םיִׂשעֵמ ערעייז
 ;רַאנ ַא רַאפ ןטלַאה טינ רעניק ךימ לָאז :לָאמַאכָאנ גָאז ךיא !*

 ךיא ךימ לָאז ךיא ידּכ ,רַאנ ַא יװ ףױא ךימ טמענ ָאט ,ָאי ּביױא רָאנ

 ,רַאה םעד טױל טינ ךיא דער ,דער ךיא סָאװ ,סָאד * .לסיּבַא ןעמיר
 ;ךיז ןעמיר ןּופ טייקרעכיז רעקיזָאד רעד ןיא ,טײקשירַאנ ןיא יװ טרעיינ

 ךיא ךימ ךיא לעװ ,שיילפ םעד טױל ךיז ןעמיר ְךֵס ַא יװ ױזַא לייוו *
 טנעז ריא תֹמֹחַמ ,םינָארַאנ יד ןרעג טגָארטרַאפ ריא םירָאװ* .ןעמיר
 טמענ רע ּבױא ,ןשטנעמ ַא ךָאד טגָארטרַאפ ריא םירָאװ?" .גולק ןײלַא

 ךיא טמענ רע ּבױא ,ךיא טרעצרַאפ רע ּבױא ,טפַאשטכענק ןיא ךייא
 .םיִנָּפ ןיא ךייא טגָאלש רע בוא ,ןײלַא ךיז טּבייהרעד רע בוא ,ןעגנַאפעג
 .ךַאװש ןעװעג ןטלָאװ רימ יװ ךיילג ,השוּב ןּופ סָאד דער ךיא::

 -טײקשירַאנ ןיא דער ךיא -קיטּומ ויא רעצימע רָאנ סָאװ ןיא ךָאד

 יז ןענעו .ךיא ןיּב ךיא ?שכירבֶע יז ןענעז .קיטּומ ךיוא ךיא ןיּב
 ןיּב ךיא ?ןעמהָרבַא ןּופ ןעמָאז רעד ייז ןענעז .ךיוא ןיּב ךיא ?םיִלאֵרְׂשִי
 יװ דער ךיא-רעמ ךָאנ ךיא !?ןֵחיִׂשָמ ןּופ רענידַאּב ייז ןענעז* .ךיוא
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 ,רעמ ְךֵס ַא תֹוסיִפּת ןיא ,רעמ ךֵס ַא ןעגנואימ ןיא -- ךיז רעסיוא רענייא

 ּבָאה ןדִיי יד ןּופ* .ְךֵס ַא תֹותיִמ ןיא ,סָאמ רעד רעּביא תוקלַמ ןיא
 ןיִב לָאמ יירד* .םענייא ןָא תֹוקלַמ קיצרעפ ןעמוקַאּב לָאמ ףניפ ךיא

 ,ןרָאװעג טנייטשרַאפ ךיא ןיּב לָאמניא ,רעטיר טימ ןרָאװעג ןגָאלשעג ךיא
 ןעוועג ךיא ןיּב גָאט ַא ןּוא טכַאנ ַא ,ךָארּבפיש ןטילעג ךיא ּבָאה לָאמ יירד

 תונָּכַס ןיא ,רעסַאװ ןּופ תונָּכַס ןיא ,ְךֵס ַא תועיִסֹנ ןיא** ;שינעפיט רעד ןיא
 ,םייֹוג יד ןּופ תונָּכַס ןיא ,טַײלסדנַאל עניימ ןּופ תונָּכַס ןיא ,רעּבױר ןּופ
 םעד ףיוא תונָּכַס ןיא ,רּבדִמ רעד ןיא תֹונָּכַס ןיא ,טָאטש רעד ןיא תֹונָּכַס ןיא

 ןיא ,שינרעטַאמ ןּוא ַימ ןיא" ;רעדירּב עשלַאפ ןשיװצ תונָּכַס ןיא ,םִי
 טלעק ןיא ,ְךֵס ַא םיִתיִנעַּת ןיא ,טשרָאד ןּוא רעגנּוה ןיא ,טכענ עזָאלּפָאלש

 יא ,ךעלרעסױא ןענעז סָאװ ,ןכַאז ענעי ץּוחַא ןּוא* .טײקטעקַאנ ןּוא

 .תוליהק עלַא רַאפ גרָאז יד ,ךעלגעט רימ ףיוא טקירד סָאװ ,סָאד ןַארַאפ

 ןּוא ,טלבירטשעג טרעװ רעװ ?ףַאלש טינ ןיּב ךיא ןּוא ,ףַאלש זיא רעוו*

 ?ןענערּב טינ ּוט ךיא
 ןגעװנופ ןעמיר ךימ ךיא לעװ ,ןעמיר אֹקווַד ךימ וומ ךיא ּביוא *'

 רעטָאפ ןּוא טָאג רעד*: .טײקפַאלש ןיימ ּוצ תוכַײש ַא טָאה סָאװ ,םעד
 גָאז ךיא זַא ,טסייוװ ,קיּביא ףיוא טּבױלעג זיא סָאװ ,ַעּוׁשִי רַאה םעד ןּופ

 ךלֶמ םעד רעטנוא לּוסנָאקָארּפ רעד טָאה קֶׂשֶמַד ןיא* .ןגיל ןייק טינ

 ךרוד ןּוא* ;ןּפַאכ ּוצ ךימ ידּכ ,קֶׂשֶמַד ןּופ טָאטש יד טכַאװַאּב סַאטערַא
 ,טנַאװ רעד ןּופ ּברָאק ַא ןיא ןרָאװעג טזָאלענּפָארַא ךיא ןיּב רעטצנעפ ַא

 .טנעה ענייז ןּופ ןענּורטנַא ןיּב ךיא ןּוא
 רעּבָא לעװ ךיא ;קיסַאּפ טינ ויא סע םַגַה ,ןעמיר קיטיינ ךימ וּומ ךיא די

 ןעק ךיא* .רַאה םעד ןּופ ןעגנוקעלּפטנַא ןּוא ןעגנואעז ףיוא ןעמוק
 םעד ןיא יצ - רענייא ַאזַא זיא קירּוצ רָאי ןצרעפ טימ :ןַחיִׁשָמ ןיא שטנעמ ַא
 זיא - טסייװ טָאג ,טינ ךיא סייוו ,ףּוג םעד רעסיוא יצ ,טינ ךיא סייוו ,ףּוג
 ןעק ךיא ןּוא* .למיה ןטירד םּוצ ויּב ןרָאװעג ןעמּונעגפױרַא רענייא ַאזַא
 טָאג ;טינ ךיא סייװ ,ףּוג םעד רעסיוא יצ ,ףּוג םעד ןיא יצ--שטנעמ ַאזַא

 טָאה רע ןּוא ,ןײרַא ןדָעדזַג ןיא ןרָאװעג ןעמונעגפורַא ויא סָאװ!-- טסייוו
 רָאט שטנעמ ַא סָאװ ,ןרעװ טדערעגסױרַא טינ ןענעק סָאװ ,דייר טרעהעג
 רעּבָא ןעמיר ךימ ךיא ליװ םענייא ַאוַא ןגעוונופ* .ןרוַחרעּביא טינ ייז
 .טײקכַאװש ןיימ ןיא ץּוחַא ,ןעמיר טינ ךימ ךיא ליװ ןילַא רימ ןגעוונופ
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 ;רַאנ ןייק ןייז טינ ךיא טלָאװ ,ןעמיר ןלעװ ךימ טלָאװ ךיא ּבױא םירָאװ'

 טעװ רעמָאט ,ּפָא רעּבָא ךימ טלַאה ךיא .תמָא םעד ןדער לעװ ךיא םירָאװ
 ,רימ ןיא טעו רע סָאװ ,סָאד רעדייא רעמ רַאפ ןענעכעררַאפ רעצימע ךימ

 ךרּוד ןרעװ ןּביױהרעד ליפּוצ טינ לָאז ךיא ידּכ ןּוא" .רימ ןּופ טרעה רעדָא
 ןּבעגעג רימ זיא ,ןעגנוקעלּפטנַא יד ןּופ טייקסיורג רעכעלנַײװעגרעסױא רעד
 ,ןגָאלש ּוצ ךימ ןטָׂש םעד ןּופ חילש ַא ,שיילפ םעד ןיא ןרָאד ַא ןרָאװעג

 ירד ךיא ּבָאה םעד ןגעוונופ* .ןרעװ ןּבױהרעד ליפּוצ טינ לָאז ךיא ידּכ
 טָאה רע ןּוא" .רימ ןּופ ןרעקּפָא לָאז סָאד זַא ,רַאה םעד ןטעּבעג לָאמ
 טרעװ טכַאמ ןיימ םירָאװ ,ריד רַאפ גונעג זיא דָסֶח ןיימ :טגָאזעג רימ ּוצ
 טשרעּביל ןטסּביל םּוצ ךימ ךיא לעװ רעּבירעד .טײקכַאװש ןיא תומילש

 .רימ ףיוא ןעור לָאז ןֵחיִׁשְמ ןּופ טכַאמ יד ידּכ ,ןטײקכַאװש עניימ ןיא ןעמיר
 ןיא ,ןעגנוקידײלַאּב ןיא ,ןטײקכַאװש ןיא ַחֵמַׂשִמ ךימ ךיא ןיּב םעדרעּביא !*

 ןעוו םירָאװ ;ןגעוװ-סֵחיִׁשָמ ןּופ תונָּכַס ןיא ,תופידר ןיא ,ןטײקיטפרעדַאּבטױנ

 .קרַאטש ךיא ןיּב טלָאמעד ,ךַאװש ןיּב ךיא
 םירָאװ ,טקיטיינעג ּוצרעד ךימ טָאה ריא ;שירַאנ ןרָאװעג ןיּב ךיא

 םּוש ןייק ןיא םירָאװ ;ךייא ןּופ ןרעװ ּוצ טּבױלעג טפרַאדַאּב טלָאװ ךיא
 ךיא םַּגַה ,שביחילש עטסערג עמַאס יד קילעטשרעטניה טינ ךיא ןיּב ךַאז
 ןשיוצ ןרָאװעג ןָאטעג ןענעז חילש ַא ןּופ סנכייצ יד ,ָאי .טינרָאג ןיּב

 .תורּובג ןּוא רעדנואוו ןּוא סנכייצ טימ ,טייקידלודעג רעצנַאג רעד טימ ךייא
 יד טימ ךַײלגרַאפ ןיא קילעטשרעטעה ריא טנעז סָאװ טימ םירָאװ

 ?ךייא רַאפ טסַאל ןייק ןרָאװעג טינ ןיּב ךיא סָאװ ץּוחַא ,תוליהק עקירעּביא

 !הלווַע עקיזָאד יד לחֹומ רימ טייז
 ּוצ טײרּבעגנָא ןיּב ךיא סָאװ ,לָאמ עטירד סָאד ןיא סָאד ,טעווי

 ךיא םירָאװ ,ךייא רַאפ טסַאל ןייק ןייז טינ לעװ ךיא ןּוא ;ךייא .ּוצ ןעמּוק

 ןפרַאד רעדנק יד טינ םירָאװ .ךייא טרעינ ,עקירעַײא סָאד טינ ְךּוז
 .רעדניק יד רַאפ ןרעטלע יד טרעיינ ,ןרעטלע יד רַאפ תורצֹוא ןעלמַאז

 רַאפ ןרעװ טכַארּבעגסױא ןּוא ןעגנערּבסױא ןרעג רעייז ליוו ךיא ןּוא
 רַאפרעד ךיא ףרַאד ,רעמ ךַס ַא ּביל ךייא ּבָאה ךיא ּבױא .תֹוׁשָפנ ערעייא
 טינ ךייא רַאפ ןיּב ךיא ,ױזַא ןייז סע לָאז רָאנ!* ?רעקיצניװ ןרעװ טּבילעג

 ןעגנַאפעג ךייא ךיא ּבָאה ,ערטיכ ןיּב ךיא לייוו ,טרעיינ ;טסַאל ןייק ןעוועג
 ,יד ןּופ ןצימע ךרוד ןצונסױא ןָאטעג ךייא ךיא ּבָאה" .טייקערטיכ טימ
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 בָאה ןּוא ,ןסוטיט ןטעּבעג ּבָאה ךיא * ?ךייא .ּוצ טקישעג ּבָאה ךיא ןעמעוו
 ?טצונעגסױא ךייא סּוטיט טָאה יצ .רעדּורּב םעד םיא טימ טקישעגטימ
 טינ רימ ןענעז יצ ?טסײג ןּבלעז םעד ןיא ןעגנַאגעג טינ רימ ןענעז יצ

 ?טירט עּבלעז יד ןיא ןעגנַאגעג
 ?ךייא רַאפ ךיז ןרעפטנערַאפ רימ ןַא ,טייצ עצנַאג יד טניימ ריא =

 ןגעוונופ זיא ,עטּבילַאּב ,רעּבָא גנידצלַא .ןֵחיִׁשְמ ןיא טָאג רַאפ ןדער רימ

 ,הֹליִלֲח ךיא לעװ רעמָאט ,ארֹומ ּבָאה ךיא םירָאװ?? .גנואיוּבפיוא רעיא

 ןוא ,ןלעװ טלָאװ ךיא יװ עכלעזַא טינ ןעניפעג ךייא ,ןעמוק לעװ ךיא ןעוו

 הֹליִלֲח רעמָאט ;ןלעװ טלָאװ ריא יװ םעניװַא טינ ןעניפעג ךימ טעװ ריא
 ,ןעיירעלמרומ ,ערָהןושָל ,תוקֹולחַמ ,וגֹור ,הדאנק ,גירק ןייז טרָאד טעװ

 רעדיװ טָאג ךימ טעװ ,ןעמּוק לעװ ךיא תעּב ,רעמָאט*: .תומּוהמ ,הוואַג
 ַא ףױא ןרעױרט ןפרַאד לעװ ךיא ןּוא ,ךייא רַאפ ןקירעדינרעד לָאמַא

 הבּושּת טינ ןּבָאה ןּוא ,רעירפ ןּופ ןיוש טקידניױעג ןּבָאה סָאװ ,יד ןּופ ךַס

 .ןעגנַאגַאּב ןענעז ייז סָאװ ,הוואַּת ןּוא תונז ןּוא טײקינַײרמּוא רעד ףיוא ןָאטעג
 םעד ךרוד .ךייא ּוצ םּוק ךיא סָאװ ,לָאמ עטירד סָאד ןיא סָאד וי

 .אןרעװ טקיטעטשַאּב ךַאז עדעי לָאז ,תודָע יירד רעדָא ,ייווצ ןּופ ליומ
 ןיִּב ךיא תעּב יװ ,סיורָאפ סע גָאז ןּוא ,טגָאזעג רעירפ ןיוש ּבָאה ךיא?

 זַא ,דנועװּפָא ןיּב ךיא תעּב ,טציא יװַא ,לָאמ עטייווצ סָאד ךייא ייּב ןעוועג

 לעװ ךיא ּבױא זַא ,עקירעּביא עלַא ןּוא ,טקידניזעג רעירפ ןּבָאה סָאװ ,יד
 ,זיװַאּב ַא טכּוו ריא לייוו* ,ןעניוש טינ םענייק ךיא לעװ ,ןעמּוק רעדיוו

 זיא טרעיינ ,ךַאװש טינ ךייא יּבַגל יא סָאװ ,רימ ןיא ןדער טּוט ַחיִׁשָמ וַא
 ןיא ןרָאװעג טקיצײרקעג זיא רע םַגַה םירָאװ* .ךייא ןשיװצ קיטכעמ

 ךיוא םירָאװ .טָאג ןּופ טכַאמ רעד ךרוד ןּבעל רעּבָא רע טּוט ,טײקכַאוש
 רעד ךרוד םיא טימ ןּבעל רעּבָא ןלעװ רימ ,םיא ןיא ךַאװש ןענעז רימ
 .ךייא ןגעק טָאג ןּופ טכַאמ

 טװאּורּפ ;הומָא רעד ןיא טנעז ריא יצ ,ןילַא סיוא ךייא טוווארּפ*

 חיִׁשָמַה ַעּוׁשִי זַא ,ןײלַא ךיז ןגעװ טינ ריא טסייוו יצ רעדָא .ןײלַא סיוא ךייא

 ריא וַא ,רעּבָא ףָאה ךיא* .ןפרָאװרַאפ טנעז ריא ןדייס --?ךייא ןיא זיא
 ןענעז רימ ןּואז .ענעפרָאװרַאפ ןייק טינ ןענעז רימ וַא ,ןייטשרַאפ טעװ

 רימ ידּכ טינ ;סטכעלש ןייק ןָאט טינ טלָאז ריא זַא ,טָאג ּוצ -ַלַּפתִמ

 .15 ,טי םירבד א
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 ,טּוג יא סָאװ ,סָאד ןָאט טלָאז ריא ידּכ טרעיינ ,עטקיליװַאּב ןעזסיוא ןלָאז
 טינרָאג ןענעק רימ םירָאװ* .ענעפרָאװרַאפ יװ ןייז ןלָאז רימ וליפַא בוא
 ךיז ןעיירפ רימ םירָאװ' .תֹמָא םעד רַאפ טרעיינ ,תמֶא םעד ןגעק ןָאט
 ,לֵלַּפתִמ ךיוא ןענעז רימ ןּוא .קרַאטש טנעז ריא ןּוא ,ךַאװש ןענעז רימ תעּב
 תעּב ,סָאד ךייא ךיא ּביירש רעּבירעד" .ןרעװ טכירעגפיוא טלָאז ריא זַא
 ןפרַאד טינ ךיא לָאז ,ךייא ייּב ןייז לעװ ךיא ןעװ ידּכ ,דנועװּפָא ןיּב ךיא
 ףיױא ןּבעגעג רימ טָאה רַאה רעד סָאװ ,תושר םעד טול גנערטש ןעלדנַאה
 .ןסַײרּוצרעטנּורַא טינ ןּוא ,ןעיוּבוצפיוא

 טיז ,טסיירטעג טייז ,ץנַאג טייז ,ךייא טיירפ ,רעדירּב ,ףֹוס םּוצ !!
 םבולָש ןּוא טפַאשּביל ןּופ טָאג רעד ןּוא ;םולָשּב טּבעל ,הבָׁשחַמ ןייא ןּופ
 .שוק ןקילײה ַא טימ ןרעדנַא םעד רענייא טסירג * .ךייא טימ ןייז טעװ

 .ךייא ןסירג עקילײה עלַא

 ,טָאג ןּופ טפַאשּביל יד ןּוא ,ַחיִׂשָמַה ַעּוׁשִי רַאה םעד ןּופ דֶסֶח רעד :*
 .עלַא ךייא טימ ןייז לָאז ,שֶדֹוקַה-ַחּור םעד ןּופ טפַאשאָתּורבַח יד ןּוא
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 רעטַאלַאג יד ּוצ ווירּב רעד
 ,ןשטנעמ ַא ךרּוד טינ ךיוא ,ןשטנעמ ןּופ טינ ,חילש ַא ,סּולוָאּפ

 טָאה סָאװ ,רעטָאפ םעד טָאג ןּוא ,ַחיִׁשָמַה ַעּושִי ךרוד טרעיינ א

 ,רימ טימ ןענעז סָאװ ,רעדירּב עלַא ןּוא? ,ןעװעג םיִתָמ-הִיַחמ םיא

 .עיטַאלַאג ןּופ תוליֵהק יד ּוצ
 רעודנּוא ןּוא ,רעטָאפ םעד ,טָאג ןּופ םולָש ןּוא ךייא ּוצ דָסֶח*

 ערעודנּוא רַאפ ןעוװעג ביִרקַמ ךיז טָאה סָאװ* ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי רַאה
 רעטכעלש רעקיטציא רעד ןּופ ןייז ליצַמ ודנּוא לָאז רע ידּכ ,דניז

 ןעמעוו* ;רעטָאפ ןּוא טָאג רעזדנוא ןּופ ןוצָר םעד ךָאנ טול ,טלעוו

 .ןֵמָא .קיּבייא ןּוא קיּבײא ףיוא דובָּכ רעד טרעהעג עס
 ןופ טרעקעגּפָא ךיג יװַא טרעװ ריא סָאװ ,ךימ רעדנואוו ךיא *

 ןַא ּוצ ,ןֵחיִׁשָמ ןופ -דָסֶח םעד ןיא ןפּורַאּב ךייא טָאה סָאװ ,םיא
 ןענעז סע טרעיינ ,ערעדנַא ןייק טינ ויא סָאװ' ,הרוׂשּב רערעדנַא

 "רַאפ ןלעװ ןטלָאװ סָאװ ןּוא ,ךייא ןקיאּורמּואַאּב סָאװ ,לייט ןַארַאפ
 ןופ ךאלַמ ַא רעדָא ,רימ םַגַה רָאנ* .ןַחישְמ ןּופ הרוׂשּב יד ןעיירד

 רימ סָאװ ,ענעי יװ שרעדנַא ,הדרושּב ַא ןגָאזנָא ךייא ןלָאז ,למיה
 רעירפ ןּבָאה רימ יוװ' .םֶרָח ןיא ןייז רע לָאז ,טגָאזעגנָא ךייא ןּבָאה
 ךייא טּוט רעצימע ּבױא :לָאמַא רעדיוו דניצַא ךיא גָאז יױזַא ,טגָאזעג
 ,ןעװעג לֹּבַקמ טָאה ריא סָאװ ,ענעי יװ שרעדנַא ,הרוׂשּב ַא ןגָאונָא
 .םָרָח ןיא ןייז רע לָאז
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 ןּופ רעדָא ,ןשטנעמ ןּופ טײקילעוטַײל יד דנצַא ךיא ךּוז יצ םירָאװ =

 טלָאװ ךיא ּבױא ?ןשטנעמ ןרעװ ןלעפענוצליואו ךיא ךוז רעדָא ?טָאג
 ןופ טכענק ןייק ןעװעג טינ ךיא טלָאװ ,ןשטנעמ ןרעװ ןלעפעג ןלעװ ךָאנ

 זיא סָאװ ,הרוׂשּב יד זַא ,רעדירּב ,עיִדֹומ ךייא ןיּב ךיא םירָאװ! .ןֵחיִׁשְמ
 ךיא טינ םירָאװ* .ןשטנעמ ַא טול טינ זיא ,ןרָאװעג טגָאזעגנָא רימ ךרוד
 ,טנרעלעג טינ יז ךימ ןעמ טָאה ךיוא ,ןשטנעמ ַא ןּופ ןעװעג לּבקמ יז ּבָאה

 .ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןּופ גנוקעלּפטנַא ןַא ךרּוד רימ ּוצ יז ויא ןעמוקעג טרעיינ
 ןיא רעגייטשסנּבעל ןקידרעירפ ןיימ ןּופ טרעהעג טָאה ריא םירָאװ *

 ,טָאג ןופ הליהק יד טפְדֹורעג קרַאטש ּבָאה ךיא יװַאיװ ,תַד ןשידַיי םעד
 רעכעה תַד ןשידִיי םעד ןיא ןגיטשעג ןיּב ךיא ןּוא + ;טכַאמעג בֹורָח יז ןּוא

 ַא ןעוועג ןיּב ךיא לייוו ,טַײלסדנַאל עניימ ןשיװצ רֹוד ןיימ ןּופ ְךַס ַא ןּופ
 רעּבָא תעּב* .תובָא עניימ ןּופ ןעגנורעפטנערעּביא יד רַאפ יאָנִק רעמ ךַס

 ןיימ ןּופ טדיישעגסיוא ךימ טָאה סָאװ ,טָאג ןרָאװעג ןלעפעגליואוו זיא סע

 ןיא ןקעלּפטנַא ּוצ'* ןפּורַאּב דָסֶח ןייז ךרוד ךימ טָאה ןּוא ,טכַארטרעטּומ

 ףֹּכיֵּת ךיא ּבָאה ,רעקלעפ יד ןשיװצ ןגָאנָא םיא לָאז ךיא ידּכ ,ןּוז ןייז רימ
 ןעגנַאגעגפױרַא טינ ךיא ןיּב ךיוא " ;םָדו-רֹׂשָּב ןייק טימ ןטָארַאּב טינ ךימ

 ןיּב ךיא טרעיינ ,רימ רָאפ םיחילש ןעוועג ןענעז סָאװ ,יד ּוצ םִיַלָשּורי ןייק
 טרעקעגמוא ךימ ךיא ּבָאה לָאמַא רעדיװ ןּוא ,עיּבַארַא ןייק ןעגנַאגעגקעװַא

 .קָׂשָמַד ןייק
 ןיק ןעגנַאנעגפױרַא ךיא ןיּב ,םּורַא רָאי יירד ןיא ,םעדכָאנרעד *

 ןצפופ םיא טימ ןּבילּברַאפ ןיּב ןּוא ,ןאָפיֵּכ טימ ןעז ּוצ ךיז ידּכ ,םִיַלָשּורי
 ,ןבקעַי ץּוחַא ,ןעזעג טינ ךיא ּבָאה םיחילש יד ןּופ ןרעדנַא ןייק ןּוא!? .געט

 טָאג רַאפ-- ךייא ּביירש ךיא סָאװ ,םעד עֶגֹונּב ןּוא* .רעדּורּב סרַאה םעד
 ןּופ תומֹוקמ יד ןיא ןעמוקעג ךיא ןיּב ךָאנרעד*י .ןגיל ןייק טינ ךיא גָאז

 םינָּפ-לָא-םינָּפ טנַאקַאּבמּוא ןעוועג ךָאנ ןיּב ךיא ןּוא= .עיקיליק ןּוא עיריס
 רָאנ ןּבָאה ייו* .ןֵחיִׁשָמ ןיא ןעוועג ןענעז סָאװ ,הדּוהי ןופ תוליהק יד ּוצ

 ןגָאנָא דניצַא טוט ,טפְדֹורעג רעירפ ודנוא טָאה סָאװ ,רעד :ןגָאז טרעהעג
 טָאג טּבױלעג ןּבָאה יז ןּוא** ;טרעטשעצ רעירפ טָאה רע סָאװ ,הנּומָא יד

 .ןגעװטענַײמ ןּופ
 ןעגנַאגעגפױרַא לָאמַא רעדזיװ ךיא ןיּב רָאא ןצרעפ ךָאנ ,םעדכָאנרעד
 טימ ןסּוטיט ןעמונעגטימ ךיוא ּבָאה ןּוא ,ןאָּבַנרַּב טימ םִיַלָׁשּורי ןייק 3
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 יז ּבָאה ןּוא ,גוקעלּפטנַא ןַא ךרּוד ןעגנַאגעגפױרַא ןיּב ךיא ןּוא" .רימ
 ,טבָלֹועָה תומּוא יד ןשיװצ ןגָאנָא ּוט ךיא סָאװ ,הרוׂשּב יד טגיילעגריפ
 לָאז ךיא ידּכ ,תוביִשַח ןּופ ןעוװעג ןענעז סָאװ ,יד רַאפ רעּבָא רעדנוזַאּב
 סָאװ ,סּוטיט וליפַא ןּוא* .טסיזמוא ,ןפָאלעג ןּבָאה רעדָא ,ןפיול טינ הֹליִלָח

 טלַמעג ןרָאװעג ןעגנואוצעג טינ זיא ,ךירג ַא םַּגַה ,רימ טימ ןעוועג זיא

 ןענעז סָאװ ,רעדירּב עשלַאפ עטכַארּבעגנַײרַא יד ּבילוצ רעּבָא* .ןרעוו ּוצ

 ןיא ןּבָאה רימ סָאװ ,טייהַײרפ רעזדנּוא ןריּפשוצסױא ןעמוקעגנַײרַא דֹוסּב
 ןעמעוו ּוצ*-- ,טפַאשטכענק ּוצ ןעננערּב ודנוא ןלָאז ייז ידּכ ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי

 ,הֹעָש ַא ףױא טינ וליפַא ,טכַאמעג קינעטרעטנּוא טינ ךיוא ךיז ןּבָאה רימ

 .ךייא טימ ןּבַײלּברַאפ לָאז הרוׂשּב רעד ןּופ תמָא רעד ידּכ
 סָאװ) סעּפע ןייז ּוצ ןעזעגנָא ןעװעג ןענעז סָאװ ,רעּבָא ענעי ןופ'

 םענייק ןיא טָאג ;קסֶע ןיימ טינ זיא סע ,ןייז ןעוועג ןּבָאה טינ ןלָאז יז

 רימ ןּבָאה ,תוביִׁשַח ןּופ ןעוװעג ןענעז סָאװ ,ךיא גָאז ,יד - (םיִנָּפ-אֹׂשֹונ טינ

 ןיּב ךיא זַא ,ןעועג ןּבָאה ייז תעּב ,טרעקרַאפ טרעיינז ;טלײטעגּוצ טינרָאג

 סּורטעּפ יװיֹזַא ,עטלמענ-טינ יד רַאפ הרוׂשּב רעד טימ ןרָאװעג טױרטרַאפנָא

 רַאפ ןסורטעּפ ןיא טקריװעג טָאה סָאװ ,רעד םירָאװ)* עטלַמעג יד רַאפ

 יד רַאפ רימ ןיא טקריװעג ךיוא טָאה ,עטלַמעג יד ןּופ ?רוחילש רעד
 ןּבעגעג רימ זיא סָאװ ,דדָסֶח םעד טקרעמַאּב ןּבָאה יז תעּב ןּוא" ,(םייֹוג

 טנכעררַאפ ןעװעג ןענעז סָאװ ,ןָנָחֹוי ןּוא אָפיֵּכ ןוא בקעַי ןּבָאה ,ןרָאװעג
 ,טפַאשרעדּורּב ןּופ טנַאה עטכער יד ןּבעגעג ןאָּבַנ"רַּב ןּוא רימ ,ןלַײז רַאפ
 ןּבָאה ייז רָאנ" ;עטלַמעג יד ּוצ יז ןּוא ,םייֹוג יד ּוצ ןייג ןלָאז רימ ידּכ
 ךיוא ךימ ּבָאה ךיא סָאװ ,עמערָא יד ןעקנעדעג ןלָאז רימ זַא ,טלָאװעג
 .ןָאט ּוצ טַימַאּב

 םיא ךימ ךיא ּבָאה ,עיכָאיטנַא ןייק ןעמוקעג זיא אָפיֵּכ רעּבָא תעּביי
 םירָאװ= .טּפשִמרַאפ ןענַאטשעג זיא רע תֹמחַמ ,טלעטשעגנגעקטנַא םיִנָּפ ןיא

 יד טימ ןסעגעג רע טָאה ,ןבקעי ןופ ןעמוקעג ןענעז עכעלטע רעדייא
 ןּוא ןגיוצעגקירוצ ךיז רע טָאה ,ןעמוקעג ןענעז ייז רָאנ יװ רעּבָא ;םייֹוג
 ןּוא= .עטלַמעג יד רַאפ טַאהעג ארֹומ טָאה רע לייוו ,טדיײשעגּפָא ךיז טָאה
 זַא ,ױזַא ,םיא טימ טלעטשרַאפ ךיוא ךיז ןּבָאה ןדִיי יד ןּופ עקירעּביא יד
 ךיא רעּבָא תעּב * .תועיִבצ רעייז ןּופ ןרָאװעג טריפרַאפ זיא אָּבַנ-רַּב וליפַא
 רעד ןופ תמָא םעד טױל קיטרַאפטכער טינ ןעייג ייז ןַא ,ןעזעג ּבָאה
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 טסיּב סָאװ ,ּוד ּבױא :ןעמעלַא ייז רַאפ ןאָפיֵּכ ּוצ טגָאזעג ךיא ּבָאה ,הרוׂשּב
 יװַאיװ ,ןדִיי יד יװ טינ ןּוא ,םייֹוג יד גהֹונ ךיז ןענעז עס יװ טסּבעל ,דָיי ַא
 ?גהֹונ ךיז ןענעז ןדִיי יוװיֹוַא ,ןּבעל .ּוצ םייֹוג יד ּוטסגניוװצ

 ןופ עקידניז ןייק טינ ןּוא ,רּוטַאנ רעד ןּופ ןדִיי ןענעז סָאװ ,רימ!*

 יד ךרוד טקיטרַאפטכערעג טינ טרעװ שטנעמ ַא ןַא ,ןסייוו** ,םייֹוג יד
 יװַא ,ַחיִׁשָּמַה ַעּוׁשִי ןיא הנּומָא רעד ךרוד טרעיינ ,הרֹוּת רעד ןּופ םיִׂשֲעַמ

 טקיטרַאפטכערעג ןלָאז רימ ידּכ ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןיא טּביױלגעג רימ ךיוא ןּבָאה

 ,הרֹוּת רעד ןּופ םיִׂשֹעַמ יז ךרּוד טינ ןּוא ,ןֵחיִׁשְמ ןיא הנּומָא ךרּוד ןרעוו
 טקיטרַאפטכערעג טינ רענייק טעװ הרֹוּת רעד ןּופ םיִׂשעֵמ יד ךרוד תֹמחַמ

 ּוצ טקיטרַאפטכערעג טכוזעג ןּבָאה רימ תעּב ,רימ רעּבָא ּבױא * .ןרעוו

 ןעד ןיא ,עקידניז ןרָאװעג ןענופעג ךיוא ןײלַא ןענעז ,ןֵחיִׁשָמ ןיא ןרעוו
 ןעיוּבפיוא רעדיװ ּוט ךיא בוא םירָאװ:* !הֹליִלֲח !דניז ןּופ רעניד ַא ַחיִׁשָמ
 -לעַּב ַא רַאפ סױרַא ךימ ךיא לעטש ,טרעטשעצ ּבָאה ךיא סָאװ ,סָאד
 ,הרֹוּת רעד ּוצ ןּברָאטשעג הרֹוּת רעד ךרּוד ןיּב ךיא םירָאװ * .הריֵבַע

 ;ןֵחיִׁשָמ טימ ןרָאװעג טקיציײרקעג ןיּב ךיא" .טָאג רַאפ ןּבעל לָאז ךיא ידּכ

 ;רימ ןיא ןּבעל טּוט ַחיִׁשָמ טרעיינ ,ּבעל סָאװ ,ךיא רעמ טינ ויא סָאד ןּוא
 הדנּומָאּב ךיא ּבעל ,ּבַײל םעד ןיא דניצַא בעל ךיא סָאװ ,ןּבעל סָאד ןּוא

 ביִרקַמ ךיז טָאה ןּוא ,טַאהעג ּביל ךימ טָאה סָאװ ,םיִהֹלֵאְְזִּב םעד ןּופ
 םירָאװ ;טָאג ןּופ דָסֶח םעד ןייז לטַבמ טינ ּוט ךיא*: .רימ רַאפ ןעוועג

 ןּברָאטשעג ַחיִׁשָמ יא טלָאמעד ,הרֹוּת רעד ךרוד זיא טייקיטכערעג בוא

 .טסיזמּוא

 סעמעװ רַאפ ,ךייא ןפושיִּכרַאפ ןָאטעג טָאה רעװ !רעטַאלַאג עשירַאנ ָא
 ?רעטקיצײרקעג ַא ןרָאװעג טנכייצעג ןּפָא יא זֵרריִׁשְמַה ַעּוׁשִי ןגיוא :
 ןעועג לּבַקמ ריא טָאה :ןייא ןּופ ןענרעל ןלעװ ךיא טלָאװ סָאד טרעיינ
 העומש רעד ךרוד רעדָא ,הרֹוּת רעד ןּופ םיִׂשעֵמ יד ךרּוד טסייג םעד
 םעד ןיא ריא טָאה ןּבױהעגנָא ?שירַאנ יװַא ריא טנעז יצ* ?הנּומָא ןּופ
 טסױמּוא ריא טָאה יצ* !?שיילפ םעד ןיא דניצַא ריא טקידנערַאפ ,טסייג
 םעד ךייא טיג סָאװ ,רעד םירָאװ* !טסיזמּוא תמָאּב ּבױא ?ןטילעג ליפיוזַא
 םביִׂשעַמ יד ךרּוד סָאד רע טּוט יצ ,ךייא ןשיװצ תורובג טּוט ןּוא ,טסייג
 םהָרבַא יױװיֹװַא" ?הּומֶא ןופ העומש רעד ךרּוד רעדָא ,הרֹוּת רעד ןּופ
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 ַא רַאפ ןרָאװעג טנכעררַאפ םיא ויא סע ןּוא ,טָאג ןיא טּבױלגעג טָאה
 ,אטייקיטכערעג

 ןענעז עקָאד יד ,הנּומָא רעד ןּופ ןענעז סָאװ ,יד זַא ,ריא טעז יװַאז
 טָאג זַא ,ןעועגסיורָאפ טָאה יז לייוו ,הרֹוּת יד ןּוא* .ןעמהָרבַא ןּופ רעדניק
 יד טנָאועגנָא סיורָאפ טָאה ,הדנּומָא ךרּוד םייֹוג יד ןקיטרַאפטכער טעװ
 טסייה' .בטשטנעּבעג ןייז תומוא עלַא ןלעװ ריד ןיא :ןעמהָרבַא ּוצ הרוׂשּב
 טימ טשטנעּבעג ןענעז ,הנּומָא רעד ןּופ ןענעז סָאװ ,יד זַא ,רעּבירעד סע

 .םהָרֹבַא ןיִמאֵמ םעד

 ,הרֹוּת רעד ןּופ םיִׂשעַמ יד ףיוא ךיז ןוָאלרַאפ סָאװ ,עלַא םירָאװ!'
 רעדעי זיא ןטלָאשרַאפ :ןּבירשעג טייטש עס םירָאװ ;הלָלק ַא רעטנוא ןענעז

 ןיא ןּבירשעג טייטש עס סָאװ ,גנדדצלַא ןיא טינ טײטשַאּב סָאװ ,רענייא
 טינ טרעװ רענייק זַא ,טנייה .וסע ןָאט ּוצ ,הרֹוּת רעד ןּופ רֵּפֵס םעד
 רעד :םירָאװ ;רָאלק זיא ,הרֹוּת רעד ךרוד טָאג רַאפ טקיטרַאפטכערעג

 :טרעיינ ,הנּומָא ןּופ טינ זיא הרֹוּת יד ןּוא:? .ד הנּומָא ךרוד ןּבעל טעװ קידַצ
 ןדנוא טָאה ַחיִׁשָמ* .הריא ןיא ןּבעל טעװ ,ןייז םייַקמ יז טּוט סָאװ ,רעד

 ַא ןרָאװעג ויא רע תעּב ,הדרֹוּת רעד ןופ הלָלק רעד ןּופ טזיילעגסיוא

 רעדעי זיא ןטלָאשרַאפ :ןּבירשעג טייטש עס םירָאװ .ודנוא רַאפ הלָלק

 םֶלֹועֲה תומוא יד ףױא ידּכ *-י,םיױּב ַא ףיוא ןעגנעה טוט סָאװ ,רענייא

 ןלָאז רימ ידּכ ןּוא ,ַחיִׁשָּמַה ַעּוׁשִי ןיא ןעמהָרבַא ןּופ הכָרּב יד ןעמּוק לָאז
 .הנּומֶא ךרּוד טסייג םעד ןּופ החָטבַה יד ןייז לּבקמ

 יא סע םַגַה :ןשטנעמ ןופ רעגייטש םעד טול דער ךיא ,רעדירּב :*
 יז רענייק ןָאק ,ןרָאװעג טקיטעטשַאּב זיא יז ּבױא ,האוָוַע סנשטנעמ ַא רָאנ

 ןענעז ןעמהָרבַא ּוצ ןּוא* .ריא ּוצ ןצעװצ סעּפע רעדָא ,ןייז לטַבמ טינ
 ּוצ ןּוא :טינ טגָאז רע .ןעמָאז ןייז ּוצ ןּוא ,ןרָאװעג ןּבעגעג תֹוחָטבַה יד
 סָאװ ,!ןעמָאז ןייד ּוצ ןּוא :םענייא ןּופ יװ טרעיינ ,ְךַס ַא ןּופ יװ ,ןעמָאז
 טקיטעטשַאּב רעירפ זיא סָאװ ,דנּוּב ַא :ךיא גָאז סָאד ןּוא * .ַחיִשָמ זיא
 ןוא טרעדנוה ריפ ןעמוקעג ויא סָאװ ,הרֹוּת יד ןָאק ,טָאג ךרוד ןרָאװעג

 ןייק לָאז ;רחָטבַה יד וַא ,יװַא ,ןכַאמ לטָּב טינ ,רעטעּפש רָאי קיסיירד
 טינ יז זיא ,הרֹוּת רעד ןּופ ויא השּורי יד ּבױא םירָאװ:* .ןּבָאה טינ םויִק

 .5 ,תי ארקיו ה .4 ,ב קוקבח ד .26 ,וכ םירבד : .3 ,בי תישארּב 2 .6 ,וט תישארּב *

 .7 ,דב ;18 ,בכ ;7 ,ז ;18 ,גי תישארב ! .23 ,אכ םירבדו |
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 ךרוד ןעמהָרבַא טקנעשעג יז טָאה טָאג רעּבָא ;החָטבַה רעד ןּופ רעמ
 .החָטבַה רעד

 יד ןגעװנּופ ןרָאװעג ןּבעגעגּוצ ויא יז ?הרֹוּת יד ןיא סָאװ ,ןֵכֹּב"

 ןּבעגעג זיא החָטבַה יד ןעמעװ רַאפ ,ןעמּוק טעװ ןעמָאז רעד זיּב ,תוריִבַע
 ןּופ טנַאה רעד ןּופ םיכָאלַמ ךרּוד ןרָאװעג טיירּבעגנָא זיא יז ןּוא ;ןרָאװעג

 רעּבָא טָאג ;םענייא ןּופ טינ זיא רעלטימרַאפ ַא ןוא* .רעלטימרַאפ ַא
 !הֹליִלֲח !טָאג ןּופ תוחָטבַה יד ןגעק הרֹוּת יד ןעד ויא יצ** .רענייא זיא
 טנעקעג טלָאװ סָאװ ,;דדרֹוּת ַא ןרָאװעג ןּבעגעג טלָאװ עס ּבױא םירָאװ
 רעד ןּופ ןעװעג תֹמָאַּב טײקיטרַאפטכער טלָאװ טלָאמעד ,קידעּבעל ןכַאמ

 ידּכ ,דניז רעטנּוא ןסָאלשרַאפ גנידצלַא רעּבָא טָאה קוסָּפ רעד * .הֹרֹוּת

 סָאװ ,יד ּוצ ןרעװ ןּבעגעג לָאז ַחיִׁשְמַה ַעּוׁשִי ןיא הנּומָא ךרּוד החָטֹבַה יד
 .ןּביױלג

 ןרָאװעג ןטלַאהעג רימ ןענעז ,ןעמוקעג יא הנומָא רעדייא רעּבָא
 טָאה סָאװ ,הנּומָא רעד רַאפ ןסָאלשעגנַײא ,הרֹוּת רעד רעטנּוא ץּוש ןיא

 רעודנוא ןרָאװעג יא זדדרֹוּת יד זַא ,יװַא** .ןרעװ טקעלּפטנַא טפרַאדעג

 .הנּומָא ךרּוד ןרעװ טקיטרַאפטכערעג ןלָאז רימ ידּכ ,ַחיִשָמ םּוצ רעיצרעד
 ַא רעטוא רעמ טינ רימ ןענעז ,ןעמּוקעג זיא הנּומָא זַא ,רעּבָא דניצַא *

 ןיא תדנּומָא ךרוד טָאג ןּופ רעדניק טנעז עלַא ריא םירָאװ* .רעיצרעד
 ןיא ןרָאװעג טלבֹוטעג ןענעז עס ךייא ןּופ לפיוו םירָאװ*" .ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי

 ָאטינ ,ךירג רעדָא דיי ןייק ָאטינ" .ןֵחיִׁשָמ ןָאטעגנָא ךיז ןּבָאה ,ןֵחיִׁשָמ
 עלַא ריא םירָאװ ;הבקנ רעדָא רכָז ןייק ָאטינ ,רעַײרפ רעדָא טכענק ןייק
 טלָאמעד ,ןֵחיִׁשְמ טרעהעג ריא ּבױא ןּוא" .חיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןיא סנייא טנעז

 .החָטבַה רעד ךָאנ טול םישרֹוי ,ןעמָאז טמהָרבַא ריא טנעו
 טדיײשרעטנוא ,דניק ַא זיא שרֹי רעד ןַמזלָּכ זַא ,רעּבָא גָאז ךיא

 ;ץלַא ןּופ רַאה יא רע םַנַה ,טכענק ַא ןּופ טינרָאג טימ ךיז רע ך
 סָאװ ,טייצ רעד ּוצ זיִּב סרעעזפיוא ןּוא סרעטיה רעטנּוא זיא רע טרעיינ*
 ןעוועג ןענעז רימ תעּב ,רימ ךיוא יװַא* .רעטָאפ םעד ןּופ טמיטשַאּב זיא
 עטשרע יד רעטנּוא טפַאשטכענק ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעג רימ ןענעז ,רעדניק
 טָאה ,טליפרעד ןרָאװעג ויא טייצ יד רעּבָא תעּב* .טלעװ רעד ןּופ תודֹוסי

 רעד רעטנּוא ןריוּבעג ,בייו ַא ןּופ ןריוּבעג ,ןּוז ןייז טקישעגסױרַא טָאג
 ,הרֹוּת רעד רעטנוא ןעוװעג ןענעז סָאװ ,יד ןויילסיוא לָאז רע ןַא" ,הרֹוּת
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 טנעז ריא לייװ ןּוא"* .רעדניק ןּופ טכער סָאד ןייז לּבקמ ןלָאז רימ ידּכ
 ערעודנּוא ןיא ןּוז ןייז ןופ טסיײג םעד טקישעגסױרַא טָאג טָאה ,רעדניק

 רעמ טינ טסיּב ּוד זַא ,יװַא" !רעטָאפ ,אָּבַא :טפור סָאװ ,ןײרַא רעצרעה
 .טָאג ךרּוד שרֹוי ַא ָאט ,ןּוז ַא ּביױא ןּוא ;ןּוז ַא טרעיינ ,טכענק ןייק

 ןעוועג ריא טנעז ,טנעקעג טינ טָאג טָאה ריא תעּב ,טלָאמעד רעּבָא*

 .רעטעג ןייק טינ םָצָש רעייז ןיא ןענעז סָאװ ,יד ייּב טפַאשטכענק ןיא
 טנעקרעד טנעז ריא ,טשרעּביל רעדָא ,טָאג טנעק ריא תעּב ,רעּבָא דניצַא'

 עמערָא ןּוא עכַאװש יד ּוצ קירוצ םּוא ךייא ריא טרעק יװַאיװ ,טָאג ןּופ
 ריא* ?ַײנספיוא טפַאשטכענק ןיא ןייז ּוצ טרעגַאּב ריא עכלעוו ּוצ ,תודֹוסי

 ןגעוונופ ארֹומ ּבָאה ךיא = .ןרָאי ןּוא ,םינֵמְו ןּוא ,םיִׁשָדֲח ןּוא ,געט ּפָא טיה

 .ךייא ףיוא ימ ןעקנָאשעגקעװַא טסיזמּוא ךיא ּבָאה הֹליִלָח רעמָאט ,ךייא
 ןיּב ךיא ךיוא םירָאװ ,ןיּב ךיא יװ טרעװ ,רעדירּב ,ךייא טעּב ךיא ?

 :סטכעלש םּוש ןייק ןָאטעג טינ רימ טָאה ריא .טנעז ריא יװ ןרָאװעג
 טגָאועגנָא ךיא ּבָאה ּבַײל םעד ןיא טײקכַאװש ַא תֹמחַמ זַא ,טסייװ ריא **

 ךייא ייּב ויא סָאװ ,סָאד ןּוא:* ;לָאמ עטשרע סָאד הרוׂשּב יד ךייא רַאפ

 ,ןפרָאװרַאפ טינ ןּוא טכַארַאפ טינ ריא טָאה ,ּבַײל ןיימ ןיא ןויָסנ ַא ןעוועג
 .ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי יו ,טָאג ןּופ ךאלַמ ַא יװ ןעװעג לּבקמ ךימ טָאה ריא טרעיינ
 ךייא גָאז ךיא םירָאװ ?ערעייא טייקטשטנעבעג ענעי זיא ּואוו ,רעּבירעד *
 יז ןּוא ןגױא ערעייא ןסירעגסױרַא ריא טלָאװ ,ךעלגעמ ּבױא זַא ,תודָע

 ןגָאז םעד טימ אנֹוש רעייא ןרָאװעג רעּבירעד ךיא ןיּב יצ * .ןּבעגעג רימ

 ;ןפֹוא ןטּוג ןייק טינ ףיױא קירעפייא ךייא ןרענַאּב יז" ?תמָא םעד ךייא
 דימָּת ויא סע * .ןרעגַאּב יז טלָאז ריא ידּכ ,ןסילשסיוא ךייא ןליוו יז ,ָאי

 ךיא תעּב רָאנ טינ ןּוא ,ךַאז רעטּוג ַא ןיא ןרעוו ּוצ טכוועג קירעפייא טּוג
 ןיא לָאמַא רעדיװ ןיִּב ךיא ןעמעװ ּבילּוצ ,עניימ רעדניק * .ךייא טימ ןיּב
 רעּבָא טלָאװ ךיא* !ךייא ןיא ןרעװ טמערּופעג טעװ זַרריִׁשָמ ויּב ,ןעַײװ
 ךיא םירָאװ ;לֹוק ןיימ ןטייּב ּוצ ןּוא ,דניצַא ךייא טימ דנועװנָא ןייז ןלעוו
 .ךייא ןגעוונופ טגרָאזַאּב ןיּב

 טּוט יצ ,הרֹוּת רעד רעטנּוא ןייז וצ טרענַאּב סָאװ ,ריא ,רימ טנָאז
 טָאה םהָרבַא זַא ,ןּבירשעג טייטש עס םירָאװ- ?הרֹוּת יד ןרעה טינ ריא

 ןעירפ םעד ןּופ םענייא ןּוא ,טסניד רעד ןּופ םענייא ,ןיז ייווצ טַאהעג
 םעד טול ןרָאװעג ןריוּבעג זיא טסניד רעד ןּופ ןוז רעד רעּבָא** .ּבייו
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 יד: ,א;דחָטבַה רעד ךרּוד ּביײװ ןעיירפ םעד ןּופ ןּז רעד ןּוא ,שיילפ

 ןענעז רעּבײװ עקיזָאד יד םירָאװ :לשָמ ַא ךיז ןיא ןּבָאה ןכַאז עקיזָאד

 רַאפ רעדניק טרעּבעג סָאװ ,יֵניִס גרַאּב םעד ןּופ םענייא ;ןדנּוּב ייווצ
 יֵניִס גרַאּב רעד ויא רֶגָה עקיָאד יד ןּוא* .רָגֲה ויא סָאד ,טפַאשטכענק

 ןיא יא יז םירָאװ ,םִיַלָשּורי רעקיטציא רעד ןכילגעג זיא ןּוא ,עיּבַארַא ןיא
 ,יירפ ויא ,הֹלעַמ-לָש םִיַלָשּורי יד רעּבָא* .רעדניק עריא טימ טפַאשטכענק

 :ןּבירשעג טייטש עס טירָאװ* .רעטּומ רעודנּוא זיא יז ןּוא

 ,ןריוּבעג טינ טסָאה סָאװ ,הרָקַע ּוד ,ךיד יירפ
 ;ןעַײװ ןייק טינ טסָאה סָאװ ,ּוד ,גניז ןּוא סיוא יירש

 ,רעטזָאלרַאפ רעד ןּופ רעדניק יד ןענעז רערעמ םירָאװ
 .בטנַאמַאּב ויא סָאװ ,ריא ןּופ יו

 רעּבָא* .החָטֹבַה רעד ןּופ רעדניק ןענעז ,קָחצִי יװ ,רעדירּב ,רימ ןּוא *
 ,שילפ םעד טול ןרָאװעג ןריוּבעג זיא סָאװ ,רעד טָאה ,טלָאמעד יװיֹוזַא
 סע ויא יװַא ;טסײג םעד טול ןרָאװעג ןריוּבעג זיא סָאװ ,םעד טפְדֹורעג

 ןוא טסניד יד סױרַא ּביירט ?קוטָּפ רעד טגָאז סָאװ רעּבָא*י .דניצַא ךיוא
 ןוז םעד טימ ןענעשרי טינ טעװ טסניד רעד ןּופ ןּוז רעד םירָאװ ;ןּוז ריא

 רעדניק ןייק טינ ןענעז רימ ,רעדירב ,רעּבירעד*: .:ּבײװ ןעיירפ םעד ןופ
 .ּבייװ ןעיירפ םעד ןּופ טרעיינ ,טסניד ַא ןּופ

 רעּבירעד טייטש ;טכַאמעג יירפ ַחיִׁשָמ ודנּוא טָאה טייהַײרּפ ןגעוונופ
 לֹוע ןַא רעטנּוא ןפרַאװרעטנּוא לָאמַאכָאנ טינ ךייא טּוט ןּוא ,טסעפ /

 .טפַאשטכענק ןּופ

 טעװ ,ןייז לַמ ךיז טעװ יריא ּבױא ןַא ,ךייא גָאז ,סּולוָאּפ ,ךיא טָא?

 ,ןשטנעמ ןדעי תודָע לָאמַא רעדיװ גָאז ךיא ,ָאי* .ןצונ טינרָאג ַחיִׁשָמ ךייא
 .הרֹוּת עצנַאג יד ןייז ּוצ םייקמ ביוחמ ויא רע זַא ,ןייז לַמ ךיז טזָאל סָאװ

 ןרעװ טקיטרַאפטכערעג טליוו סָאװ ,ריא ,ןֵחיִׁשֶמ ןּופ ןטינשעגּפָא טנעז ריא !
 םעד ךרּוד םירָאװ* .דָסָח םעד ןּופ ןלַאפעגּפָא טנעז ריא ;הרֹוּת רעד ךרּוד
 -טכער ןּופ גנונעפָאה רעד ףיוא רימ ןטרַאװ ,הדנומָא ךרוד ןּוא ,טסייג

 ,הלרָע טינ ךיוא ,טינרָאג הֹליִמ טניימ ַחיִׁשָמַה ַעּושִי ןיא םירָאװ* .טייקיטרַאפ
 .טפַאשּביל ךרּוד ןקריװ טּוט סָאװ ,הנּומֶא טרעיינ

 טלָאז ריא זַא ,טרעטשעג ךייא טָאה רעװ .ןפָאלעג טּוג טנעז ריא'ז

 .10 ,אכ תישארּב ג .| ,דנ היעשי ב .2 ,אכ תישארּב א
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 סָאװ ,םיא ןּופ טינ זיא גױדעררעּביא עקיזָאד יד* ?תמָא םעד ןגלָאפ
 ךיא ? .גײט עצנַאג סָאד רעיװ טכַאמ ץמָח לסיּבַא" .ןפּורַאּב ךייא טָאה
 ןיק ןּבָאה טינ טעװ ריא ןַא ,רַאה םעד ןיא ךייא ןגעוונופ ַחּוטּב ןיִּב
 ,קַסּפ ןייז ןגירק טעװ ,ןקירד ךייא טּוט סָאװ ,רעּבָא רעד ;הֹעֵד ערעדנַא

 ןָא רָאנ גָאז ךיא ּבױא ,רעדירּב ,רעּבָא ךיא'"* ,ןייז טינ לָאז סָאד רעװ
 ןופ ףֶגְנְדְבֲא רעד יא טלָאמעד ?טפֶדֹורעג ךָאנ ךיא רעװ סָאװרַאפ ,הליִמ

 ךָאנ ,ךייא ןרעדּורעצ סָאװ ,יד ןלָאז יַאולַה= .ןרָאװעג לטָּב בָלֵֹצ םעד
 !הליִמ ןּופ רעטייוו ןייג

 טצּונ ;טײהַײרפ ּוצ ןרָאװעג ןפּורַאּב טנעז ,רעדירּב ,ריא םירָאװ

 טרעיינ ;שיילפ םעד ןּופ טייהנגעלעג ַא רַאפ טייהַײרפ רעייא טינ רעּבָא

 עצנַאג יד םירָאװ .ןרעדנַא םעד רענייא ןעניד טּוט טּפַאשּביל ךרּוד

 ןייד ןּבָאה ּביל טסלָאז ּוד :ונייַהד ,טרָאװ ןייא ןיא םיוקמ טרעװ הרֹוּת
 םעד רענייא ףיוא טסע ןּוא טסייּב ריא רעּבָא ּביוא:* .אןיילַא ךיז יװ רֹבֵח

 םעד ןּופ רענייא ןרעװ טרעצרַאפ טינ טלָאז ריא זַא ,גנוטכַא טיג ,ןרעדנַא
 .ןרעדנַא

 אֹלַממ טינ טעװ ריא ןּוא ,טסײג םעד ןיא טייג :רעּבָא גָאז ךיא

 ךוּפיַהל ןטסּולג טוט שיילפ סָאד םירָאװ!* .שיילפ םעד ןּופ הואַּת יד ןייז

 ןענעו עקיָאד יד םירָאװ ;שיילפ םעד ךוּפיהל טסייג רעד ןּוא ,טסייג םעד
 ריא סָאװ ,ןכַאז יד ןָאט טינ טלָאז ריא ידּכ ,ןרעדנַא םעד רענייא ךוּפיֲהל

 טנעז ,טסײג םעד ןּופ טריפעג טרעװ ריא רעּבָא ּביױא:* .ןלעװ טלָאװ

 ןענעז שילפ םעד ןּופ םיִׂשֲעַמ יד ןּוא? .הרֹוּת רעד רעטנּוא טינ ריא
 ,האנְׂש ,ףושיִּכ ,הרָז-הדֹובַע*" ,הוואַּת ,האמּוט ,תּו :ןענעז ייז ןּוא ,טקעלּפטנַא

 ,זרורּכיִש ,האנק*! ,תֹוּתיִּכ ,תוָקֹולחַמ ,עּביל-ןגייא ,סעַּכ ,טכוזרעפייא ,גירק
 ,סיורָאפ ןענערָאװ ךייא ךיא ּוט םעד ןגעוונּופ .המֹודּכ ןּוא ,ןעַײרעסערפ
 עניװַא ןעּוט סָאװ ,יד ןַא ,טנרָאװעג רעירפ ןיוש ךייא ּבָאה ךיא יוװיֹוזַא
 ןופ טכורפ יד רעּבָא .טָאג ןּופ תֹוכלַמ סָאד ןענעשרי טינ ןלעװ ,ןכַאז
 ,טייקסטונ ,טייקכעלטנַײרפ ,תֹונָלבַס ,םולָש ,דיירפ ,טּפַאשּביל ויא טסייג םעד
 ןייק ָאטינ זיא עכלעוַא ןגעק ;טײקנטלַאהעגקירוצ ,תוויִנַע** ,טפַאשײרטעג

 סָאד טקיציײרקעג ןּבָאה ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ּוצ ןרעהעג סָאװ ,יד ןּוא?* .הרֹוּת
 .ןופרעד תוואַּת יד ןּוא ןטיײקיטסּולג ערעייז טימ שיילפ

 .18 ,טי ארקיו א
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 .טסייג םעד ןיא ןייג ךיוא רימָאל ,טסייג םעד ךרוד ןּבעל רימ ּביוא ?*
 ,ןרעדנַא םעד רענייא ןענערעצרעד ּוצ ,דובָּכ ןטסּוּפ ךָאנ ןפיול טינ רימָאל *

 .ןרעדנַא םעד רענייא ןייז אנקמ ןּוא
 ןַא סעּפע ןיא ןרעװ טּפַאכעג טעװ שטנעמ ַא וליפַא ּביױא ,רעדירּב ן

 ןיא ןלעטשקירוצ םענייא ַאזַא ,עקיטסַײג טנעז סָאװ ,ריא טלָאז ,הֹריֵבַע

 ךיוא ּוטסעװ רעמָאט ,ןילַא ריד ףיוא גנּוטכַא ּביג .טייקלדייא ןּופ טסייג ַא

 ,ןטסַאל סנרעדנַא םעד רענייא טגָארט" .,ןויָסנ ַא ּוצ ןרעװ טכַארּבעג
 רעצימע ּבױא םירָאװ* .ןֵחיִׁשָמ ןּופ הרֹוּת יד םייַקמ טייז םּורַא ױװַא ןּוא

 ןײלַא ךיז רע טרַאנ ,טינרָאג ויא רע תעּב ,סעּפע ןייז ּוצ ךיז טנכער
 ןּוא ,גואּוט ענעגייא ןייז ןװאּורּפסױא שטנעמ רעדעי רעּבָא לָאז! .ּפָא

 טינ ןּוא ,ןײלַא ךיז טימ תוכַײש ןיא ּבױל ןייז ןגירק רע לָאז ךָאנרעד

 .אֹׂשַמ ענעגייא ןייז ןגָארט טעװ רענייא רעדעי םירָאװ* .ןרעדנַא ןַא ןּופ
 ןּופ ןלײט ךיז ,טרָאװ םעד ןיא טנרעלעג טרעװ סָאװ ,רעד לָאזי

 טוָאל טָאג ;טרַאנעג טינ טיז' .םיא טנרעל סָאװ ,םעד טימ ןטוגמעלַא
 רע טעװ סָאד ,ןעַײז טוט שטנעמ ַא רָאנ סָאװ םירָאװ .ןטעּפשסױא טינ ךיז

 ,שיילפ םענעגייא ןייז רַאפ ןעַײז טוט סָאװ ,רעד םירָאװ* .ןדיינש ךיוא

 ןעַײז טּוט סָאװ ,רעּבָא רעד ;גנוּברַאדרַאפ שיילפ םעד ןּופ ןדיינש טעװ
 רימָאל ןּוא" .ןּבעל קינייא טסייג םעד ןּופ ןדיינש טעװ ,טסייג םעד רַאפ

 ןלעװ טייצ רעקירעהעג רעד ןיא םירָאװ ;סטּוג ןָאט ןיא דימ ןרעװ טינ
 -לָּכ ,רעּבירעד ןּוא * .ןרעװ טכַאװשעגּפָא טינ ןלעװ רימ ּביױא ,ןדיינש רימ

 ןּוא ,ןשטנעמ עלַא ּוצ סטוג ןָאט רימָאל ,טייהנגעלעג ַא ןּבָאה רימ ןֵמז

 .הנּומָא רעד ןּופ דניזעגוױוה םעד ןּופ ןענעז סָאװ ,יד ּוצ טְרפִּב
 ןימ טימ ךייא ּבירש ךיא ;רויְתֹוא עסיורג ערעסָאװ טימ טעזיז

 ,שיילפ םעד ןיא ךיז ןענַײשַאּב ּוצ ןרעגַאּב סָאװ ,עלַא* .טנַאה רענעגייא
 ןרעװ טפְדֹורעג טינ ןלָאז ייז רָאנ ידּכ ,ןרעװ ּוצ טלַמעג ןעגניווצ ךייא ןעוט

 טינ ןטיה ןיילַא עטלַמעג יד ןליפַא םירָאװ-* .ןֵחיִׁשָמ ןופ בֶלֹצ םעד ּבילּוצ
 ןלָאז יז ידּכ ,ןיז לַמ ךיז טלָאז ריא וַא ,רָאנ ןליװ ייז ;הרֹוּת יד ּפָא
 ,ןעמיר טינ ךימ ליװ הֹליִלֲח ךיא רעּבָא:* .שיילפ רעיא ןיא ןעמיר ךיז
 טלעװ יד ןעמעוו ךרוד ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי רַאה רעזדנוא ןּופ בֶלֹצ םעד ןיא ץּוחַא
 טינ םירָאװ:* .טלעו רעד רַאפ ךיא ןּוא ,רימ רַאפ ןרָאװעג טקיצײרקעג זיא

 לפיװ ןּוא* .ףַאשַאּב יינ ַא טרעיינ ,הֹלרָע טינ ךיוא ,סעּפע טניימ הֹליִמ
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 ףיוא ןּוא ,דֶסֶח ןּוא ,םולָש ןייז יו ףיוא לָאז ,לֵלֹּכ םעד טימ ןייג ןלעװ עס

 .טָאג ןּופ לאָרׂשְי םעד

 גָארט ךיא םירָאװ ;ןייז ַחיִרטַמ טינ רענייק ךימ לָאז ןָא-לָאמטציא ןּופ
 .ןַעּוׁשִי ןּופ םיִנָמיִס יד ּבַײל ןיימ ןיא

 רעיא טימ ןייז לָאז ַחיִׁשָמַה ַעּושִי רַאה רעודנּוא ןּופ דֶסֶח רעד '*
 .ןֵמָא .רעדירּב ,טסייג
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 רעועפע יד ּוצ ווירּב רעד

 םעד ךרוד ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןופ חיִלש ַא ,סּולוָאּפ א
 ןענעז סָאװ ,עקיליײה יד ּוצ ,טָאג ןּופ ןוצָר

 .ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןיא עקיּבױלג יד ןּוא ,סוזעפע ןיא

 רעודנוא ,טָאג ןופ םולָׁש ןּוא ךייא ּוצ י-דֵסָחַ*/ |
 .ַחיִׁשָמַה ַעּושִי רַאה םעד ןּוא ,רעטָאפ |

 ןופ רעטָאפ ןּוא טָאג רעד ןייז לָאז טּבױלעג?
 ודנוא טָאה סָאװ ,חריִׁשָמַה ַעּושִי רַאה רעודנּוא

 יד ןיא הֹכָרֹּב רעקיטסַײג רעדעי טימ טשטנעּבעג
 טָאה רע יװיֹוזַא* .ןֵחיִׁשְמ ןיא תומֹוקמ עשילמיה
 טלעװ יד רעדייא ,םיא ןיא טלייװרעדסױא ודנוא
 ןייז ןלָאז רימ זַא ,ןרָאװעג טקיטסעפטנורגעג זיא

 :טפַאשּביל ןיא םיא רַאפ םּומ ַא ןָא ןּוא קילײה

 ןיז ּוצ טמיטשַאּבסױרָאפ ודּוא טָאה רע תעּבי
 םעד טול ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ךרוד םיא רַאפ רעדניק

 םעד ןּופ ּביױל םּוצ" ,ןוצָר ןייז ןּופ ןלעפעגליואוו

 ודּוא טָאה רע סָאװ טימ ,דָסָח ןייז ןּופ דובָּכ

 .ןטּבילַאּב םעד ןיא ןעקנָאשַאּב יירפ
 ,טּולּב ןייז ךרוד העושי יד רימ ןּבָאה םיא ןיא '

 רעד טױל ,דנז ערעודנוא ןּופ גנוּבעגרַאפ יד

 טרעמרַאפ טָאה רע סָאװ* ,דֶסֶח ןייז ןּופ תֹודיִׁשַע
 ,טייקידנעטשרַאפ ןּוא המכָח רעדעי ןיא ודנוא רַאפ
 ןופ דֹוס םעד ודנוא רַאפ טקעלּפטנַא טָאה ןוא?
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 רַאפ * ןסָאלשַאּב םיא ןיא טָאה רע סָאװ ,ןלעפעגליואוו ןייז טול ,ןוצָר ןייז
 ןֵחיִׁשְמ ןיא ןעלמַאװענַײא ,ןטייצ יד ןּופ טייקלופ רעד ןיא גנוריפכרּוד ַא
 יא .דרע רעד ףיוא ויא סָאװ ןּוא ,ןעלמיה יד ןיא זיא סָאװ ,גנידצלַא
 סיורָאפ ןענעו רימ לייוו ,םישרֹוי ןרָאװעג ןענעז רימ ךיוא ןעמעוו ןיא ,םיא
 רעד טול גנידצלַא טּוט סָאװ ,םיא ןּופ הנוְוַּכ רעד טול ןרָאװעג טמיטשַאּב

 ,רימ ,-דובָּכ ןייז ןּופ ּבױל םּוצ ןייז ןלָאז רימ ידּכ * ;ןוצָר ןייז ןּופ הצֲע
 ריא תעּב ,ריא ךיוא ןעמעוו ןיא * .ןֵחיִׁשָמ ןיא טפָאהעג רעירפ ןּבָאה סָאװ

 ןוא ,העושי רעיא ןּופ הרוׂשּב יד ,תמָא םעד ןּופ טרָאװ סָאד טרעהעג טָאה

 טימ ןרָאװעג טעמתַחרַאפ ריא טנעז ,םיא ןיא טּבױלגעג טָאה ריא תֹמחַמ
 רעודנוא ןּופ זרוברַע ןַא ויא סָאװ:* ,החָטבַה רעד ןּופ ׁשֶדֹוקַה-ַחּור םעד

 ןופ ּבױל םּוצ ,ּבָאה םענעגייא ןייז ןּופ גנוזילסױא רעד רַאפ ,לײטּברַא
 .דובָּכ ןייז

 רעיא ןּופ טרעהעג ּבָאה ךיא תעּב ,הֹּביִס רעקיזָאד רעד ּבילּוצ !*
 ,עקילײה ץלַא ּוצ טּפַאשּביל רעד ןּופ ןּוא ,ַעּוׁשִי רַאה םעד ןיא הדונּומָא

 ןָאמרעד ךיא תעּב ,ךייא רַאפ חַבש ַא ןּבעגּוצּפָא ףיוא טינ ךיא רעה'"
 ,ַחיִׁשְמַה ַעּוׁשִי רַאה רעודנוא ןופ טָאג רעד זַא" ,זדוליִפּת עניימ ןיא ךייא
 ןוא המכָח ןּופ טסיײג ַא ןּבעג ךייא לָאז ,טייקכעלרעה ןּופ רעטָאפ רעד
 קיטכיל לָאז רע וַא ןּוא* ,םיא ןּופ שינעטנעקרעד רעד ןיא גנוקעלפטנַא

 יא סע סָאװ ןייטשרַאפ טלָאז ריא ידּכ ,ץרַאה רעייא ןּופ ןגיוא יד ןכַאמ
 טייקכעלרעה רעד ןּופ תֹוריִשַע יד ןיא סָאװ ,ןפּור ןייז ןּופ גנּונעּפָאה יד
 עכעלכַײלגרַאפמּוא יד ויא סָאװ ןּוא? ,עקיליײה יד ןיא ;דלחַנ ןייז ןּופ
 גנוקריו רענעי טױל ,ןּבױלג סָאװ ,זדנּוא יּבַגל טכַאמ ןייז ןּופ טייקסיורג

 ,ןֵחיִׁשָמ ןיא טקריוװעג טָאה רע סָאװ** ,טײקרַאטש ןייז ןופ טפַארק רעד ןּופ
 ןיז ּוצ טצעועג םיא טָאה ןוא ,ןעװעג טביתָמ-הִיַממ םיא טָאה רע תעּב

 ,הֹלָׁשמֶמ רעדעי רעּביא רעכעה*! ,א תומֹוקמ עשילמיה יד ןיא טנַאה רעטכער
 ,ןפּורעגנָא טרעװ סָאװ ,ןעמָאנ ןדעי ןּוא ,הכולמ ןּוא ,טכַאמ ןּוא ,הטילש ןּוא
 גנידצלַא ןּוא= .טלעװ רענעי ףיוא ךיוא טרעיינ ,טלעװ רעדד ןיא רָאנ טינ

 טכַאמעג םיא טָאה ןּוא ,סיפ ענייז רעטנּוא טכַאמעג קינעטרעטנוא רע טָאה
 ,ּבַײל ןייז יא סָאװ= ,הליהק רעד ןיא גנידצלַא רעּביא ׁשָאר םעד רַאפ

 .ןעמעלַא ןיא ץלַא ןָא טליפ סָאװ ,םיא ןּופ טייקלופ יד

 .1 ,יק םילהּת א
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 טױט ןעװעג טנעז ריא תעּב ,טכַאמעג קידעּבעל רע טָאה ךייא ןּוא

 לָאמַא טנעז ריא עכלעוװ ןיא? ,דניז ןּוא ?רווריֵבַע ערעייא ךרּוד 3

 ןופ רֵׂש םעד טױל ,טלעװ רעקיזָאד רעד ןּופ רדֵס םעד טול ןעגנַאגעג
 יד ןיא דניצַא טקריװ סָאװ ,טסײג םעד ןּופ ,טפול רעד ןּופ תוחֹוּכ יד
 לָאמַא ןּבָאה עלַא רימ ךיוא ןעמעוװ ןשיװצ* .טײקינעּפשרעדיװ ןּופ רעדניק

 יד ןָאטעג ןּבָאה רימ תעב ,שיילפ רעודנּוא ןּופ תוואַּת יד ןיא טּבעלעג
 עבֶטּב ןעוועג ןענעז ןּוא ,ידנַאטשרַאפ םעד ןּופ ןּוא ּבַײל םעד ןּופ ןרעגַאּב

 ךייר ויא סָאװ ,טָאג רָאנ! .עקירעּביא יד יװיֹוזַא ,ןרָאצמירג ןּופ רעדניק

 רעכלעוו טימ ,טפַאשּביל רעסיורג ןייז ּבילוצ טָאה ,טײקידמערַאּברעד ןיא
 ךרּוד טױט ןעװעג ןענעז רימ תעּב ןליפַא" ,טַאהעג ּביל ןדנּוא טָאה רע
 ןזֵריִׁשְמ טימ םענייאניא טכַאמעג קידעּבעל זודנּוא טָאה ,תֹוריֵבַע ערעזדנּוא
 טימ טקעװעגפיוא ודנּוא טָאה ןּוא" ,(ןרָאװעג לוציִנ ריא טנעז דָסֶח ךרוד)

 ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןיא ,תומֹוקמ עשילמיה יד ןיא ןצעז ןָאטעג ןדנּוא ןּוא ,םיא
 עכעלכַײלגרַאפמּוא יד ןוייװַאּב רע לָאז ,ןעמּוק סָאװ ,תורֹוד יד ןיא ידּכ'
 םירָאװ" .חיִׁשָּמַה ַעּוׁשִי ןיא ודנּוא יּבַנל טייקסטּוג ןיא דָסֶח ןייז ןּוּפ תוריִׁשַע
 ןּופ טינ סָאד ןּוא ;הנּומָא רעד ךרּוד ןרָאװעג לֹוציִנ ריא טנעו דֶסֶח טימ

 לָאז רענייק ידּכ ,םיִׂשעַמ ןּופ טינ'-- טָאג ןּופ הִנְּתַמ יד ויא סע ,ןײלַא ךייא

 חיִׁשָמַה ַעּושִי ןיא ןפַאשעג ,קרעװ ןייז ןענעז רימ םירָאװ:* .ןעמיר טינ ךיז

 רימ ידּכ ,טײירּבעגנָא רעירפ ןּופ טָאה טָאג סָאװ ,ןגעוו םיבֹוט-םיִׂשֹעַמ ןּופ

 .ייז ןיא ןייג ןלָאז
 לָאמַא טנעו ,שיילפ םעד ןיא םייֹוג ,ריא וַא ,רעּבירעד טקנעדעג

 םעד ןיא עטלַמעג ןפּורעג ןרעװ סָאװ ,ענעי ןּופ םבילְרע ןרָאװעג ןפורעג

 ןעװעג טייצ רענעי ןיא טנעז ריא זַא* ,טנעה טימ טריפעגכרּוד ,שיילפ
 ,לאָרׂשְי ןּופ טכער-רעגריג םעד ןּופ טדמערפרַאפ ,ןֵחיִׁשָמ ןּופ טדיישענּפָא
 טָאג ןָא ןּוא גנּונעפָאה ַא ןָא ,החָטבַה רעד ןּופ ןדנּוּב יד ןּופ עדמערפ ןּוא
 טנעו סָאװ ,ריא טנעז ,ַחיִׁשָמַה ַעּושִי ןיא ,רעּבָא טציא* .טלעװ רעד ןיא
 .ןֵחיִׁשָמ ןּופ טּולּב םעד ךיוד טנעָאנ ןרָאװעג טכַארּבעג ,טַײװ ןעוועג לָאמַא
 ,סנייא טכַאמעג עדייּב ןּופ טָאה סָאװ ,םבולָש רעודנוא זיא רע םירָאװ;+
 לטָּב טָאה ןּוא * ,הציחמ רעד ןּופ טנַאװנשיװצ יד ןפרָאװעגנַײא טָאה ןּוא
 ידּכ ,םיקּוח ןּוא תווצִמ ןּופ הרֹוּת יד ,האנָׂש יד שיילפ ןייז ןיא טכַאמעג
 ַאוַא ףיוא ןּוא ,ןשטנעמ םעיינ ןייא ייווצ יד ןּופ ךיז ןיא ןפַאשַאּב לָאז רע
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 ךרּוד ּבַײל ןייא ןיא טָאג ּוצ עדייּב ןקיליװַאּב לָאז ןּוא !* ;םולָש ןכַאמ ןפֹוא

 ןעמוקעג זיא רע ןּוא" .האנָׂש יד טײטעג טָאה רע סָאװ טימ ,בָלֵצ םעד
 םולָש ןּוא ,טייוו ןעװעג טנעז סָאװ ,ךייא ּוצ םולָש ןעוועג רֹׂשַבֹמ טָאה ןּוא

 עדייּב רימ ןּבָאה םיא ךרּוד םירָאװ* .טנעָאנ ןעוועג ןענעז סָאװ ,יד ּוצ
 ריא טנעז רעּבירעד * .רעטָאפ םעד ּוצ טסייג ןייא ןיא טירטּוצ רעזדנּוא
 יד טימ םיבשֹוּת טנעז ריא טרעיינ ,ענעמוקעגוצ ןּוא םיִרָג ןייק רעמ טינ
 ןופ דֹוסי םעד ףיוא טיוּבעג" ,טָאג ןּופ דניזעגזיוה םעד ןּופ ןּוא ,עקילייה

 ;ןייטשלקניוו רעד זיא ןיײלַא ַחיִׁשָמַה ַעּושִי סָאװ ןּופ ,םיאיִבנ ןּוא םיחיָלש יד
 ןיא סיוא טסקַאװ ןּוא ,טױּבעגנעמַאזוצ ויא ןינְּב רעצנַאג רעד ןעמעוװ ןיא ?'

 טיוּבעגפיוא טנעז ריא ךיוא ןעמעוו ןיא* ;רַאה םעד ןיא שדקִמ ןקילײה ַא

 .טסייג םעד ןיא טָאג ןּופ טרָאנױאװ ַא רַאפ

 רַאפ ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןּופ רענעגנַאפעג רעד ,סּולוָאּפ ,ךיא ןיִּב םעד ּבילּוצ
 טרעהעג טָאה ריא ּביוא*--םלֹועָה-תומּוא יד ןשיװצ ןּופ טנעז סָאװ ,ךייא :

 ןּבעגעג רימ זיא סָאװ ,טָאג ןּופ -דָסָח םעד ןּופ גנולייטסיוא רעד ןּופ

 ןרָאװעג טנעקַאּב רימ זיא תולֵגתַה ךרּוד יװַאיװ* ,ןגעװטרעַײא ןופ ןרָאװעג
 ריא תעּב* .רוציִקּב ןּבירשעג רעירפ ןיוש ךייא ּבָאה ךיא יװ ,דֹוס רעד
 ןיא שינעדנעטשרַאפ ןיימ ןעמענַאּב ןענעק ריא טעװ ,ןענעייל סָאד טעװ
 ןרָאװעג טנעקַאּב טינ תורֹוד ערעדנַא ןיא ויא סָאװ' ,ןֵחיִׁשָמ ןּופ דֹוס םעד

 ענייז רַאפ ןרָאװעג טקעלּפטנַא דניצַא ויא סָאד יװ ,רעדניקנשטנעמ יד רַאפ

 -תומּוא יד זַא ,טסייה סָאד* ;טסײג םעד ןיא םיאיִבנ ןּוא םיחיָלש עקיליײה
 רעמענלייט ןּוא ,ּבַײל םענעגייא םעד ןּופ רעדילג ,םישרֹוי-טימ ןענעז םָלֹועָה
 ךיא רעכלעוו ןּופ" ,הרוׂשּב רעד ךרוד ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןיא החָטבַה רעד ןּופ
 סָאװ ,דָסֶח םעד ןּופ הְֵּּתַמ רעד טול ,רענידַאּב ַא ןרָאװעג טכַאמעג ןיּב
 .טכַאמ ןייז ןּופ גנוקריו רעד טול ,טָאג ןּופ ןרָאװעג ןּבעגעג רימ זיא

 רעד זיא ,עקילײה עלַא ןּופ רעטסדנימ רעד ןיּב'כ סָאװ ,רימ ּוצ *

 יד סבֶלֹועָה תומּוא יד רַאפ ןגָאװצנָא ,ןרָאװעג ןּבעגעג דדֶסֶח רעקיזָאד
 סָאװ ןעז ןעמעלַא ןכַאמ ּוצ ןּוא" ,ןֵחיִׁשְמ ןּופ תוריִׁשַע ערַאּבטשרָאפרעדמּוא
 ןליוהרַאפ ןעוועג גנַאל-תורֹוד זיא סָאװ ,דֹוס םעד ןּופ ןֹויעַר רעד זיא סע

 לָאז הליהק רעד ךרּוד ידּכ" ;גנדצלַא ןפַאשַאּב טָאה סָאװ ,טָאג ןיא
 יד ןיא תולָשמֶמ ןּוא ןטפַאשרעה יד ּוצ ןרעװ טכַאמעג טנעקַאּב דניצַא
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 רעקיּבײא רעד טױל! ,טָאג ןופ המכָח עכַאפליפ יד תומֹוקמ עשילמיה
 ןיא ,רַאה רעודנוא ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןיא ןסָאלשַאּב טָאה רע סָאװ ,הנוַּכ

 רעודנוא ךרּוד טייקרעכיז טימ טירטּוצ ןּוא טייקיטּומ ןּבָאה רימ ןעמעוו
 ףַאלש טינ טלָאז ריא ןַא ,ךייא ךיא טעּב רעּבירעד'* .םיא ןיא הנּומָא

 .ּבױל רעיא ןענעו סָאװ ,ךייא ןגעוונופ תֹורָצ עניימ רעּביא ןרעוו
 ןעמעװ ןופ- ,רעטָאפ םע'ד רַאפ ינק עניימ ךיא גייּב םעד ּבילּוצ 4

 רע זַא" ,ןפּורעגנָא ןרעװ דרע רעד ףױא ןּוא למיה ןיא תוחָּפשִמ עלַא
 טלָאז ריא זַא ,-דובָּכ ןייז ןופ תוריִׁשַע רעד טול ,ןקיליװַאּב ךייא לָאז
 ןטסקינַײװעניא םעד ןיא טסיײג ןייז ךרוד טכַאמ טימ ןרעװ טקרַאטשעג

 ידּכ ,הנּומָא ךרוד רעצרעה ערעייא ןיא ןעּור לָאז ַחיִׁשְמ זַא ןּוא * ,ןשטנעמ
 ,טפַאשּביל ןיא טקיטסעפטרגעג ןּוא טלצרָאװעגנַײא טנעז סָאװ ,ריא וַא

 ןוא ,טײרּב יד ןיא סע סָאװ עקילײה עלַא טימ ןעמענַאּב ןענעק טלָאז
 ,ןֵחיִׁשְמ ןּופ טפַאשּביל יד ןייטשרַאפ ּוצ ןּוא * ,טייקפיט ןּוא ,ךייה ןּוא ,גנעל

 רעצנַאג רעד טימ לּופ ןרעװ טלָאז ריא ידּכ ,שינעטנעק רעּביא טגייטש סָאװ

 .טָאג ןּופ טייקלופ
 סָאװ ,ץלַא יװ רעמ ךַס ַא ןָאט ּוצ תלֹוכיְּב זיא סָאװ ,םיא רַאפ ןּוא

 רַאפ ! ,זדנּוא ןיא טקריוװ טָאװ ,ַחֹוּכ םעד טול ,ןטכַארט רעדָא ,ןטעּב רימ
 ּוצ ןיּב ,ַחיֶׁשָמַה ַעּוׁשִי ןיא ןּוא ,הליהק רעד ןיא דובָּכ רעד ןייז לָאז םיא

 .ןִמָא .קיּבייא ןּוא קיּביא ףיוא תורֹוד עלַא

 ןײג וצ ,רַאה םעד ןיא רענעגנַאפעג רעד ,ךייא ךיא טעּב רעּבירעד
 ,ןרָאװעג ןפּורַאּב טנעז ריא ןכלעװ טימ ,ףּורַאּב םעד ןיא קידרעװ ר
 רענייא ןגָארטרַאפ ּוצ טייקידלודעג טימ ,תוויָנַע ןּוא העָנכַה רעדעי טימ?

 זרודחַא יד ןטיהּוצּפָא ךייא טסיילפ ןּוא* ,טפַאשּביל ןיא ןרעדנַא םעד
 ןוא ,ףוג ןייא ןַארַאפ ויא סע* .םולָש ןּופ דנוּב םעד ןיא טסייג םעד ןּופ
 ןּופ גנּונעּפָאה ןייא ןיא ןרָאװעג ןפּורַאּב ךיוא טנעז ריא יוװיֹוזַא ,טסייג ןייא
 רעטָאפ ןּוא טָאג ןייא" ,הליִבט ןייא ,הנּומָא ןייא ,רַאה ןייא" ,ףּורַאּב רעיא
 רָאנ' .ץלַא ןיא ןּוא ,ץלַא ךרּוד ןּוא ,ץלַא רעּביא ויא סָאװ ,גנידצלַא ןּופ
 סָאמ רעד טול ןרָאװעג ןּבעגעג דָסֶח רעד ויא ןדנוא ןּופ םענייא ןדעי

 :רע טגָאז רענירעד* .ןֵחיִׁשָמ ןּופ הנְּתַמ רעד ןּופ
 ,ךייה רעד ןיא ןעגנַאגעגפױרַא ויא רע תעּב
 ,גנַאפעג ַא ןעגנַאפעג רע טָאה
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 .אןשטנעמ ּוצ תונְּתַמ ןּבעגעג ןּוא
 ,שרעדנַא ןעד סע טניימ סָאװ ,ןעגנַאגעגפױרַא זיא רע :עקיזָאד סָאד ,ןֵכּבי
 רעד ןּופ ןלײט עטשרעטנּוא יד ןיא טרעדינענּפָארַא ךיוא טָאה רע זַא יװ
 סָאװ ,רעקיזָאד רעד ךיוא זיא ,טרעדינעגּפָארַא טָאה סָאװ ,רעד'** ?דרע

 ןיז אֹלַמְמ לָאז רע ידּכ ,ןעלמיה עלַא רעּביא ךיוה ןגיטשעגפיורַא זיא
 ,םיאיִבנ- לייט ןּוא ,םיחילש רַאפ טכַאמעג לייט טָאה רע ןּוא* ,גנידצלַא

 ןגעוונופ * ,רערעל ןּוא רעכעטסַאּפ רַאפ - לייט ןּוא ,םבירׂשַבמ-- לייט ןּוא
 רַאפ ,הדֹובַע רעד ןּופ קרעװ םעד רַאפ ,עקיליײה יד ןּופ תומילש רעד
 ןכיירגרעד ןלעװ עלַא רימ זיּב * ,ןֵחיִׁשְמ ןּופ ּבַײל םעד ןּופ גנּואיוּבפיוא רעד

 ּוצ ,םיִהֹלֲאְַּב םעד ןּופ שינעטנעקרעד יד ןּוא ,הנּומָא רעד ןּופ תודחַא יד
 ;טיקלּופ סֵַחיִׁשָמ ןּופ סקּואו םעד ןּופ סָאמ רעד ּוצ ,ןשטנעמ םענעמָאקלּופ ַא
 קירּוצ ןּוא ןיהַא טרעדַײלשעג ,רעדניק ןייק ןייז טינ רעמ ןלָאז רימ ידּכ *
 ןופ ַײרערַאנּפָא רעד ךרּוד ,גנונרעל ןּופ טניו ןדעי טימ ןגָארטעגמּורַא ןּוא

 ןדער ּוצ טרעיינ* ,תועָט ןּופ ײרערַאנעג רעד טול ,טייקערטיכ ןיא ,ןשטנעמ

 רעד ויא סָאװ ,םיא ּוצ גנידצלַא ןיא ןסקַאװ ןּוא ,טפַאשביל ןיא תמָא םעד
 -נעמַאוצ ןּוא טלעטשעגפיונּוצ ,ּבַײל רעצנַאג רעד ןעמעוו ןופ :* ,ַחיִׁשָמ ,שָאר

 גוקריו רעד טױל ,ּוצ טיג רבא רעדעי סָאװ ,םעד ךרּוד ,ןטכָאלּפעג

 סָאד טכַאמ סָאװ ,לייט ןרעדנוזַאּב ןדעי ןּופ סָאמ רענעּבעגעג רעד ןיא

 .טפַאשּביל ןיא ןיילַא ךיז ןּופ גנואיוּבפיוא רעד ּוצ ּבַײל םעד ןּופ ןסקַאװ
 ,רַאה םעד ןיא ?רודָע גָאז ןּוא ,רעּבירעד ךיא גָאז עקיזָאד סָאד"

 טייקיטשינ רעד ןיא ;םייֹוג יד ןעיג עס יװ ןייג טינ רעמ טלָאז ריא זַא
 -רַאפ ,שינעדנעטשרַאפ רעייז ןיא טרעטצניפרַאפ זיא סָאװ * ,ןיז רעייז ןּופ

 יא סָאװ ,טייקנסיװמוא רעד ּבילּוצ ,טָאג ןּופ ןּבעל םעד ןּופ טדמערפ
 ןליפעג ןָא סָאװ* ,ץרַאה רעייז ןּופ גנוטרַאהרַאפ רעד ּבילוצ ,ייז ןיא
 טימ טייקיניירמוא עדעי ןָאט ּוצ ,הוואַּת רעד ןּבעגעגרעּביא ךיז יז ןּבָאה

 ריא רעּבָא ּביוא** !טנעקרעד יװַא טינ ןֵחיִׁשָמ טָאה רעּבָא ריא*? .טייקיריג
 רעד יוװיֹוזַא ,ןרָאװעג טנרעלעג םיא ןיא טנעז ןּוא ,טרעהעג םיא ןּופ טָאה
 רעיא עֶגֹנ ןיא סָאװ ,סָאד ןָאטּפָא ריא טלָאז" ,ןַעּושי ןיא זיא ?רמָא
 ןּברָאדרַאפ טרעװ סָאװ ,שטנעמ ןטלַא םעד ,רעגייטשסנּבעל ןקידרעירפ
 ןיא ןרעװ טיינַאּב טלָאז ריא ןַא ןּוא* ,ײרערַאנּפָא ןּופ תוואַּת יד ךרוד

 .19 ,חס םילהּתא
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 סָאװ ,שטנעמ םעיינ םעד ןָאטנָא ןּוא*' ,דנַאטשרַאפ רעייא ןּופ טסייג םעד

 ןּוא טייקיטכערעג ןיא טָאג ןּופ טלַאטשעג רעד טול ןרָאװעג ןפַאשַאּב זיא
 .תמָא ןּופ טייקילייה

 זרמָא םעד טדער ןּוא ,טײקשלַאפ ןָאטּפָא ריא טלָאז רעּבירעד **
 .ןרעדנַא ןּופ רענייא םירבָא ןענעז רימ םירָאװ ,רבֵח ןייז טימ רענייא רעדעי

 רעיא ףױא ןייגרעטנוא טינ ןּוזו יד לָאז ;טינ טקידניז ןּוא ,וגֹורּב טייז**

 טָאה סָאװ ,רעד לָאז .ןטָׂש םעד רַאפ ץַאלּפ ןייק טינ ךיוא טיג ןּוא* ;וגֹור
 ןָאט ןּוא ,ןטעּברַא טשרעּביל רע לָאז טרעיינ ,ןענעבנַג טינ רעמ ,טעבנגעג

 ויא סָאװ ,םעד ןּבעג ּוצ סָאװ ןּופ ןּבָאה לָאז רע ידּכ ,טנעה ענייז טימ סטּוג

 ,לױמ רעיא ןּופ ןעמּוקסױרַא טינ הדָּפ-לוּבִנ ןייק לָאז .קיטפרעדַאּבטױנ
 לָאז סע ידּכ ,גנואיוּבפיוא רעד רַאפ קיטיינ ויא סע סָאװ ,סָאד רָאנ טרעיינ

 ׁשֶדֹוקַה-ַחּור םעד רעֶצמ טינ טייז ןּוא* .ןרעה ןעּוט סָאװ ,יד ּוצ ןַח ןּבעגּוצ
 ןּופ גָאט םעד ויּב ןרָאװעג טעמתַחרַאפ טנעז ריא ןעמעוו ןיא ,טָאג ןּופ
 ןּוא ,יירשעג ןּוא ,הוגּור ןּוא ,סעַּכ ןּוא ,טייקרעטיּב עדעי לָאז* .הדלואג
 טּוג טייז ןּוא* .תועשר רעדעי טימ ,ךייא ןּופ ןרעוװ ןָאטעגּפָא גנורעטסעל

 ױזַא ,ןרעדנַא םעד רענייא לחֹומ טייז ,קידמערַאּברעד ,ןרעדנַא םּוצ רענייא

 .ןֵחיִׁשָמ ןיא ןעװעג לחֹומ ךייא ךיוא טָאה טָאג יו
 ןוא" ,רעדניק עטּבילַאּב יװ ,טָאג ןּופ םיכָרד יד ןיא רעּבירעד טייג ו

 ןוא ,טַאהעג ּביל ךייא ךיוא טָאה ַחיִׁשָמ יוװיֹוזַא ,טפַאשּביל ןיא טייג

 רעּפָאטכעש ַא ןּוא ןּברק ַא ,ןגעווטרעודנּוא ןּופ ןעוװעג ביִרקַמ ךיז טָאה

 .טָאג ּוצ ַחיִר ןקַאמשעג ַא רַאפ
 וליפַא סָאד לָאז ,טײקיצַײג רעדָא ,האמּוט עדעי ןּוא ,תונז רעּבָא*

 ןיק טינ* ;עקילײה רַאפ טסַאּפ עס יװ ,ךייא ןשיװצ ןרעװ טנָאמרעד טינ
 טינ ןענעז סָאװ ,תרונָציל רעדָא ,דייר עשירַאנ ןייק טינ ,טײקנּברָאדרַאפ

 ,ןסיו ריא טלָאז סָאד םירָאװ* .ןּבױלקנַאד טשרעּביל טוט טרעיינ ,קיסַאּפ
 ַא יא סָאװ ,שטנעמ רעקיצַײג רעדָא ,רענײרמּוא רעדָא ,ףאֹונ ןייק זַא
 .טָאג ןּוא ַחיִׁשָמ ןּופ תֹוכלַמ םעד ןיא הֹלחַנ םּוש ןייק טינ טָאה ,רענידנצעג

 עקיזָאד יד ּבילּוצ םירָאװ ;דײר עטסוּפ טימ ןרַאנּפָא טינ רענייק ךייא לָאז"
 .טיײקינעּפשרעדיװ ןּופ רעדניק יד ףיוא טָאג ןּופ ןרָאצמירג רעד טמּוק ןכַאז

 ריא טנעז לָאמַא םירָאװ* .ייז טימ אֹׂשַמּועגַמ ןייק טינ רעּבירעד טָאה'
 ;רַאה םעד ןיא טײקיטכיל ריא טנעז רעּבָא טציא ,שינרעטצניפ ןעוועג



 123 רעזעפע 28--9 ,ה

 ןיא ויא טכיל םעד ןּופ טכּורפ יד םירָאװ)" טייקיטכיל ןּופ רעדניק יװ טייג

 עס סָאװ טוואּורּפ ןּוא:? ,(תמָא ןּוא טײקיטרַאפטכער ןּוא טייקסטּוג רעדעי

 יד טימ אֹׂשַמּועגַמ ןייק טינ טריפ ןּוא * .רַאה םעד רַאפ ןלעפעגליואוו זיא
 .טשרעּביל ייז טפָארטש טרעיינ ,שינרעטצניפ ןּופ םיִׂשעֵמ עקידרעּפכּורפמוא
 ּוצ וליפַא הֹּפרַח ַא ויא םעד ןגעװ ,רתָסּב ןעוט ייז סָאװ ,סָאד םירָאװ =
 ןופ טקעלּפטנַא טרעװ ,טּפָארטשעג טרעװ סָאװ ,גנידצלַא רעּבָא* .ןדער

 רעּבירעד :* .טייקיטכיל זיא ,הֹלַגתִנ טרעװ סָאװ ,גנידצלַא םירָאװ ;טכיל םעד

 :רע טגָאז
 ,ןפָאלש טסּוט סָאװ ,ּוד ,ףיוא ךַאװ

 ,עטױט יד ןּופ ףיוא ייטש ןּוא

 .ריד ףיוא ןטכייל טעװ ַחיִׁשָמ ןּוא
 טרעיינ ,םינָארַאנ יװ טינ ,טייג ריא יוװַאיװ רעּבירעד גנּוטכַא טיג !*

 טיו" .טכעלש ןענעז געט יד תֹמחַמ ,טייצ יד סיוא טזייל* ,םימָכַח יװ
 ןוצָר רעד זיא סע סָאװ ,טייטשרַאפ טרעיינ ,םינָארַאנ ןייק טינ רעּבירעד

 ּוצ טריפ סָאװ ,ןייװ טימ ןָא טינ ךייא טרוּכיִש ןּוא .רַאה םעד ןּופ

 םּוצ רעניא טדער* ;טסײג םעד טימ לּופ טרעװ טרעיינ ,טײקטַײשרַאפ

 טליּפש ןּוא טגניז ןּוא ,םינּוגנ עקיטסַײג ןּוא תוחָּבשִּת ןּוא תוליִהּת טימ ןרעדנַא
 ןיא קנַאד ַא גנדצלַא רַאפ דימָּת טיג" ;טָאג וצ רעצרעה ערעייא טימ

 .רעטָאפ רעזדנוא ,טָאג ּוצ ַחיִׁשָמַה ַעּושִי רַאה רעודנּוא ןּופ ןעמָאנ םעד
 ןופ טייקיטכרָאפ רעד ןיא ןרעדנַא םַעד רענייא קינעטרעטנּוא טייז!

 ּוצ יװיֹוזַא ,ןענַאמ ענעגייא ערעייא ּוצ קינעטרעטנוא טייז ,רעּבײװ?? .ןֵחיִׁשְמ
 יװיֹװַא ,ּביו םעד ןּופ ּפָאק רעד זיא ןַאמ רעד םירָאװ* .רַאה םעד

 .ףּוג םעד ןּופ לֵאֹוג רעד ךיוא ןּוא ,הליהק רעד ןּופ ּפָאק רעד זיא ַחיִׁשָמ
 יד ךיוא ןלָאז יװַא ,ןֵחיִׁשְמ ּוצ קינעטרעטנּוא זיא הליהק יד יוװיֹוזַא רָאנ**
 ערעיײא ּביל טָאה ,ןענַאמ* .ןענַאמ ערעייז ּוצ גנידצלַא ןיא ןייז רעּביײװ

 ךיז טָאה ןּוא ,הדליהק יד טַאהעג ּביל ךיוא טָאה ַחיִׁשָמ יוװיֹוזַא ,רעּביײװ
 רע יװ םעדכָאנ ,ןייז שדקמ יז לָאז רע ידּכ"* ,ןעװעג ביִרקַמ ריא רַאפ
 ידּכ* ,טרָאװ םעד טימ גנּושַאװ-רעסַאװ רעד ךרּוד ןעוועג רהַטמ יז טָאה
 ןייק טינ טָאה סָאװ ,עכעלרעה ַא הליהק יד ןלעטשריפ ךיז רַאפ לָאז רע
 קילײה ןייז לָאז יז זַא טרעיינ ,המֹודּכ רעדָא ,שטיינק ַא רעדָא ,קעלפ
 רעּביײװ ערעייז ןּבָאה ּביל ןענַאמ ךיוא ןפרַאד ױזַא טקנוּפ ** .םּומ ַא ןָא ןּוא
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 ךיז ּביל טָאה ,ּבייו ןגייא ןייז ּביל טָאה סָאװ ,רעד .ּבַײל ןגייא רעייז יװ

 טרעיינ ,שיילפ ןגייא ןייז טנייפ טינ לָאמניק טָאה רענייק םירָאװ** ;ןײלַא

 תמחַמ* ,הליהק יד טּוט ַחיִׁשָמ יװיֹוזַא ,ןטלַאה רעייט ןּוא ןרענ סע טּוט רע

 ץָאלרַאפ שטנעמ ַא לָאז םעד ּבילוצ* .ּבַײל ןייז ןּופ םירבַא ןענעז רימ
 ןלָאז ייווצ יד ןּוא ,ּבייוו ןייז ןָא ןטפעהַאּב ךיז ןּוא ,רעטּומ ןּוא רעטָאפ ןייז

 ןיא רעּבָא דער ךיא ;סורג זיא דֹוס רעקיזָאד רעד* .אּבַײל ןייא ןרעו
 ךייא ןּופ רענייא רעדעי לָאז ,ןֵכּב* .הליהק רעד ןּוא ןֵחיִׁשָמ טימ תוכַײש
 ארֹומ ּבײװ סָאד לָאו ןּוא ;ןײלַא ךיז יוװיֹוזַא ּבייװ ןגייא ןייז ןּבָאה ּביל

 .ןַאמ ריא רַאפ ןּבָאה
 יא סָאד םירָאװ ;רַאה םעד ןיא ןרעטלע ערעיײא טגלָאפ ,רעדניק

 עטשרע סָאד ויא סָאד) רעטּומ ןּוא רעטָאפ ןייד דובָּכ ּפָא ביג" .טכער

 טסלָאו ּוד ןּוא ,ןייז טּוג יד לָאז עס ידּכ* ,(הרחָטבַה ַא טימ טָאּבעג
 ערעייא טינ טנרעצרעד ,טרעטָאפ ,ריא ןּוא* .בדרע רעד ףיוא ןּבעל גנַאל

 .רַאה םעד ןּופ גנונערָאװ ןּוא רסּומ ןיא ייז טיצרעד טרעיינ ,רעדניק
 ערעייא שיילפ םעד טול ןענעז סָאװ ,יד ּוצ םַאזכרָאהעג טייז ,טכענק

 רעיא ןּופ טייקיטכירפױא רעד טימ ,שינרעטיצ ןּוא תרֹומ טימ ,ןרַאה
 סָאװ ,יד יװ ,םינָּפל ןענייד ןּופ ןפֹוא םעד ףיֹוא טינ* ;ןֵחיִׁשֶמ ּוצ יװ ,ץרַאה
 ןעוט סָאװ ,ןֵחיִׂשָמ ןופ טכענק יװ טרעיינ ,ןשטנעמ ןרעװ ןלעפעג ןליװ

 יװ ,ןוצָר ןטּוג טימ טעּברַא יד ןָאט ּוצ' ,טָאג ןּופ ןוצָר םעד ןצרַאה ןּופ

 רעסָאװ זַא ,טסייװ ריא לייװ* ,ןשטנעמ רַאפ טינ ןּוא ,רַאה םעד רַאפ
 םעד ןּופ קירּוצ ןגירק רע טעװ עּבלעז סָאד ,טּוט רענייא רעדעי סטּוג

 סָאד טוט ,ןרַאה ,ריא ןּוא" .יירפ רעדָא ,טכענק ַא ןיא רע ייס ,רַאה

 ,רעד ןַא ,טסיײװ ריא ליײװ ,ןעָארד סָאד טדיײמרַאפ ןּוא ,ייז רַאפ עּבלעז
 יא םיא ייּב ןוא ,למיה ןיא זיא ,רערעייא ןּוא רַאה רעייז ייס ויא סָאװ

 .ןשטנעמ ןייז םיִנָּפ-אֹׂשֹונ ןייק .ָאטינ
 טײקרַאטש רעד ןיא ןּוא ,רַאה םעד ןיא טקרַאטשעג טייז ,ףֹוס םּוצ !י

 טלָאז ריא ידּכ ,טָאג ןּופ רעצנַאּפ ןצנַאג םעד ןָא טוט .טכַאמ ןייז ןּופ

 רעודנּוא םירָאװ * .ןטָׂש םעד ןּופ ןטײקשלַאפ יד ןײטשּוצַײּב תרֶלֹוכיִּב ןייז
 ןגעק ,םירָׂש יד ןגעק טרעיינ ,שיילפ ןּוא טּולּב ןגעק טינ זיא ךיז ןעלגנַאר
 ןגעק ,שינרעטצניפ רעקיזָאד רעד ןּופ רעשרעה-טלעוו יד ןגעק ,םילשֹומ יד

 ,16 ,ה םירבד ;12 ,כ תֹומׁש ב .24 ,ב תישארּב א
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 ,רעּבירעד:* .תומֹוקמ עשילמיה יד ןיא תועשְר ןּופ ןטפַאשרעה עקיטסַײג יד

 תלֹוכיּב ןייז טלָאז ריא ידּכ ,טָאג ןּופ רעצנַאּפ ץצנַאג םעד ךייא ףיוא טמענ
 .ןיטשַאּב ּוצ ,גנידצלַא ןָאט ןכָאנ ,ןּוא ,גָאט ןזייּב םעד ןיא ןטלַאהּוצסױא
 טימ ןדנעל ערעיײא טרּוגעגנָא ןּבָאה טעװ ריא ןַא ,רעּבירעד טייטש!
 ןּבָאה ןּוא * ,טײקיטרַאפטכער ןּופ דליש-טסּורּב יד ןָאטעגנָא ןּבָאה ןּוא ,תמָא

 .םולָש ןּופ הרוׂשּב רעד ןּופ טײקטײרּבעגנָא רעד טימ סיפ ערעייא טכּושַאּב
 ןיז טעװ ריא סָאװ טימ ,הנּומָא ןופ דליש יד ףיא טּבײה םעד ּוצ

 טמענ ןּוא" .עׁשָר םעד ןּופ ןלַײפ עקירעַײפ עלַא ןשעלרַאפ ּוצ תֹלֹוכיֵּב

 יא סָאװ ,טסײג םעד ןּופ דרעװש יד ןּוא ,העּושי רעד ןּופ רעויק םעד
 רעדעי טימ ,טסײג םעד ןיא לֵלַּפתִמ דימָּת טייז* .טָאג ןּופ טרָאװ סָאד

 טעּבעג ןּוא טייקידלודעג רעדעי טימ ּוצרעד טכַאװ ןּוא .השָקַּב ןּוא הֹליִפּת
 ןרעװ ןּבעגעג לָאז רימ זַא ,ןגעװטענַײמ ןּופ ןּוא* ,עקילײה עלַא רַאפ
 םעד טיקיטומ טימ ןקעלּפטנַא ּוצ ,לױמ ןיימ ןענעפע םייּב טרָאװ סָאד

 ןוא ;ןטײק ןיא חילש ַא ןיִּב ךיא רעכלעוו רַאפ"" ,הרוׂשּב רעד ןּופ דֹוס
 .ןדער ּוצ ףרַאדַאּב ךיא יװ ,קיטומ ןדער לָאז ךיא ידּכ

 ּוט ךיא סָאװ ןּוא ,רימ טייג עס יװ ןסיוו ךיוא טלָאז ריא ידּכ ןּוא?י
 םעד ןּופ רעניד רעיירטעג ןּוא רעדּורּב רעטּבילַאּב רעד ,סּוקיכיט טעװ

 ןגעוונופ ךייא ּוצ טקישעג ךיא ּבָאה םיא?? ,גנידצלַא ןייז עיִדֹומ ךייא ,רַאה
 לָאז רֶע ידּכ ןּוא ,ודוא טײג עס יװ ןסיװ טלָאז ריא ידּכ ,עקַאט םעד

 .רעצרעה ערעייא ןטסיירט

 םעד ,טָאג ןּופ הנּומָא טימ טפַאשּביל ןּוא ,רעדירּב יד ּוצ םבולָש*
 סָאװ ,יד עלַא טימ ןייז לָאז דָסָח"* .ַחיִׁשָמַה ַעּושִי רַאה םעד ןּוא ,רעטָאפ

 רעכעלּברַאדרַאפמּוא ןַא טימ זַריִׁשְּמַה ַעּשִי רַאה רעודנוא ּביל ןּבָאה
 .טפַאשּביל



 רעּפיליפ יד ּוצ ווירּב רעד
 ַעּושְי ןּופ טכענק ,סּואעטָאמיט ןּוא סּולוָאּפ א

 ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןיא עקילײה עלַא ּוצ ,ַחיִׁשָמַה
 ןּוא רעייטשרָאפ יד טימ ,ייּפיליפ ןיא ןענעז סָאװ
 ,טָאג ןּופ םבולָש ןּוא ךייא ּוצ דָסֶחֹ* .ןפליהעג

 .ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי רַאה םעד ןּוא ,רעטָאפ רעזדנּוא
 ךימ ןָאמרעד ךיא תעּב טָאג ןיימ קנַאד ךיא *

 -רליִפּת רעדיװטעי ןיא -דימָּת ןּוא* ,ךייא ןיא
 ןיימ ןכַאמ ךיא ּוט ,ךייא טימ תוכַײש ןיא רעניימ

 טפַאשאָתּורבַח רעייא רַאפ* ,דיירפ טימ טעּבעג

 זיּב ןָא גָאט ןטשרע םעד ןופ ,הרוׂשּב רעד ןיא
 ,רעד זַא ,םעד-טָא ןיא ַחּוטּב ןיּב ךיא ןּוא* .טציא

 טעװ ,קרעװ טּוג ַא ךייא ןיא ןּבױהעגנָא טָאה סָאװ
 .ַחיִׁשָּמַה ַעּוׁשִי ןּופ גָאט םעד ויּב ןקידנערַאפ סע

 יױזַא ןטכַארט ּוצ רימ רַאפ טכער זיא סע יװיֹוזַא'
 ןיא ךייא גָארט ךיא תֹמחַמ ,עלַא ךייא ןגעוונופ
 יס ןּוא ,ןטײק עניימ ןיא ייס לייוו ,ץרַאה ןיימ

 רעד ןּופ גנוקיטסעפַאּב ןּוא גנוקידייטרַאפ רעד ןיא
 .דָסֶח ןּופ רימ טימ םירָבַח עלַא ריא טנעז ,הריׂשּב
 ךָאנ קנעּב ךיא יו ,תודָע ןיימ ויא טָאג םירָאװ*

 ַעּוׁשִי ןופ טײקיצרַאהמערַאּב רעד ןיא עלַא ךייא

 רעיא ןַא ,לֵלַּפתִמ ךיא ןיּב סָאד ןּוא" .ֵחיִׁשָמַה
 ןיא ןרעמרַאפ רערעמ ץלַא ךיז לָאז טפַאשּביל
 טלָאז ריא ידּכ * ,דנַאטשרַאפ ןדעי ןיא ןּוא ןסיוו
 ,טנכײצעגסױא ןענעז סָאװ ,ןכַאז יד ןייטשרַאפ
 גנולכיורטש ַא ןָא ןּוא ךעלרע ןייז טלָאז ריא ידּכ ןּוא
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 ,טײקיטרַאפטכער ןּופ תוריֵּפ יד טימ לּופ יז ,ןֵחיִׁשָמ ןּופ גָאט םעד ּוצ ויּב

 .טָאג ןּופ יול ןּוא דובָּכ םעד ּוצ ,ַחיִשָּמַה ַעּושְי ךרוד ןענעז סָאװ

 ךיז טָאה סָאװ ,סָאד זַא ,רעדירּב ,ןסיװ טלָאז ריא זַא לי ךיא ןּוא

 רעד ןּופ לױאװ םעד רַאפ ןלַאפעגסױא דָארג זיא ,רימ טימ ןפָארטעג

 ןֵחיִׁשָמ ןיא ןרָאװעג טקעלּפטנַא ןענעז ןטייק עניימ זַא ,ױזַא* ,הבֹוט-הרוׂשּב

 זַא ןּוא* ,עקירעּביא עלַא ייּב ןּוא ,ךַאװ רעכעלרעסייק רעצנַאג רעד ייּב

 ךרּוד רַאה םעד ןיא טרעכירַאפ ןענעז יז לייוו ,רעדירּב יד ןּופ בֹור סָאד

 טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןדער ּוצ קיטּומ רעמ ְךַס ַא ןענעז ,ןטייק עניימ

 .ארֹומ ןָא
 לייט ןּוא ,גירק ןּוא האק ּבילּוצ ןֵחיִׁשָמ וליפַא ןענעשרַד לייט ,ָאי *

 ,ןסייװ ייז לייוו ,טפַאשּביל ןופ סע ןעּוט עטצעל יד"  ,ןליװ ןטּוג ןופ ךיוא

 יד" ;תדרושּב רעד ןּופ גנוקידיײטרַאפ רעד רַאפ טצעזעג ןיּב ךיא זַא

 תעּב ,קיטכירפיוא טינ ,טײקשיאַײטרַאּפ ןּופ ןֵחיִׁשְמ ןענעשרַד רעּבָא ערעדנַא

 רעּבירעד:* .ןטייק עניימ ןיא שינרעגרע רימ רַאפ ןרעמרַאפ ּוצ ןטכַארט ייז

 טרעװ זַריִׁשְמ ,תֹמָאּב רעדָא ,םינָּפל יצ ,ןפֹוא-ללָכּב זַא טרעיינ ?סָאװ

 םירָאװ'* .ןעיירפ ךימ לעװ ןּוא ,ךימ ךיא יירפ םעד ןיא ןּוא .טנשרַדעג

 טעּבעג רעיא ךרּוד ,העּושי ןיימ ּוצ ןלַאפסיױא טעװ סָאד זַא ,סייוו ךיא

 -רעד רעטסנרע ןיימ טול * ,ַחיִׁשָּמַה ַעּוׁשִי ןופ טסייג םעד ןּופ ףליה ןּוא

 ,ןרעװ טמעשרַאפ טינ ךיא לָאז ךַאז ןייק ןיא וַא ,גנּונעפָאה ןּוא גנּוטרַאװ

 זֵריִׁשָמ טעװ ,דניצַא ךיוא ױזַא ,לָאמעלַא יװ ,טייקיטומ רעדעי טימ טרעיינ

 .טױט ךרּוד רעדָא ,ןּבעל ךרּוד ייס ,ּבַײל ןיימ ןיא ןרעװ טסיורגעג

 טניימ ןּברַאטש ּוצ ןּוא ,ַחיִׁׂשָמ טניימ ןּבעל ּוצ- רימ רַאפ םירָאװ:!

 ןעגנערּב לָאז סָאד ּביױא -שיילפ םעד ןיא ןּבעל ּוצ ּבױא רָאנ* .סניוװעג

 .ןלַײװ לָאז ךיא סָאװ טינ ךיא סייו טלָאמעד ,טעּברַא ןיימ ןּופ טכורפ

 גנַאלרַאפ ַא ּבָאה ךיא לי ,ייווצ יד ןשיװצ םעלק ַא ןיא ןיּב ךיא םירָאװ=

 ךָאד** ;רעסעּב ךַס ַא ויא סָאד םירָאװ ,ןֵחיִׁשְמ טימ ןייז ןּוא ןיינוצקעװַא

 ןוא* .ןגעװטרעַײא רַאפ רעקיטיינ ְךַס ַא יא ,שיילפ םעד ןיא ןּביילּב ּוצ

 טימ ןּבַײלּברַאפ לעװ ךיא זַא ,ךיא סייוו ,רעכיז ןירעד ןיּב ךיא לייוו

 רעיא ידּכ" ,הּומָא רעד ןיא דיירפ ןּוא ןסקַאװ רעיא רַאפ ,עלַא ךייא

 ּוצ ןעמּוק ןיימ ךרּוד ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןיא ןרעמ רימ ךרּוד ךיז לָאז ךיז ןעמיר

 .לָאמַאכָאנ ךייא
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 ,ןֵחיִׁשָמ ןּופ הרוׂשּב רעד קידרעװ ןייז רעגייטשסנּבעל רעייא לָאז רָאנ"
 ךיא לָאז ,דנועװּפָא ןייז לעװ ךיא רעדָא ,ךייא עז ןּוא םּוק ךיא יצ ,ידּכ

 טּוט ןּוא ,טסייג ןייא ןיא טסעפ ןייטש טוט ריא זַא ,דנַאטש רעיא ןּופ ןרעה
 ריא זַא ןּוא* ,הדרוׂשּב רעד ןּופ הנּומָא רעד רַאפ ׁשפָנ ןייא טימ ןפמעק

 רערָאלק ַא ויא סָאװ ,םיאנֹוׂש יד רַאפ ארֹומ ןייק טינ ךַאז ןייק ןיא טָאה
 ןופ זיא סָאד ןּוא ,העּושי רעיא ןּופ ךיוא ןּוא ,גנוּברַאדרַאפ רעייז ןּופ ןמיִס
 ןּבױלג וצ רָאנ טינ ,ןרָאװעג טקנעשעג סָאד זיא ךייא רַאפ תמחַמ"" .טָאג
 םעד טָאה ריא תעּב" ,ןגעװטענַײז ןּופ ןדייל ּוצ ךיוא טרעיינ ,ןֵחיִׁשָמ ןיא
 ןייז ּוצ דניצַא טרעה ןּוא ,רימ ןיא ןעועג טָאה ריא סָאװ ,ףמַאק ןּבלעז
 .רימ ןיא

 ּביוא ,ןֵחיִׁשְמ ןיא טסיירט רעסָאװ ַא ןַארַאפ זיא עס ּבױא ,רעּבירעד
 ,טסײג םעד ןּופ תופּתוש רעסָאװ בוא ,טפַאשּביל ןּופ המָחנ רעסָאװ 3

 ,זרחמִׂש ןיימ לופ טכַאמ* ,תונָמחַר ןּוא טײקיצרַאהמערַאּב ערעסָאװ בוא
 ,טפַאשביל עבלעז יד ןּבָאה ןּוא ,ןיז ןּבלעז םעד ןּופ ןייז טלָאז ריא זַא
 ,גירק ךרּוד טינרָאג טוט* .הבָׁשחַמ ןייא ןּופ ןּוא ,טימעג ןייא ןּופ ןייז ןּוא
 םעד ןטלַאה רעדעי לָאז טימעג קירעדינ ַא טימ טרעיינ ,הוואַנ רעדָא
 ןיז ףיױא רעכעלטיא טינ טקּוק ןּוא* ;ןײלַא ךיו ןופ רעסעּב רַאפ ןרעדנַא
 סָאװ ,הֹבָׁשחַמ עּבלעו יד טָאה* .סנרעדנַא םעד ףיוא ךיוא טרעיינ ,סנגייא
 רעד ןיא ןעװעג זיא רע םַנַה ,סָאװ" ,ַחיִׁשְּמַה ַעּוׁשִי ןיא ןעוועג ךיוא זיא
 ןטלַאהעג טינ טָאג טימ ןיז ךיילג סָאד רע טָאה ,טָאג ןופ טלַאטשעג
 טָאה רע תעּב ,טקידילעגסױא ךיו טָאה טרעיינ' ,גנוּבױרַאּב ןייק רַאפ
 טײקכַײלג רעד ןיא ןרָאװעג זיא ןּוא ,טכענק ַא ןּופ טלַאטשעג יד ןעמּונעגנָא
 ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא ןרָאװעג ןענופעג ויא רע תעּב ןּוא* ;ןשטנעמ ןּופ
 םּוצ זיּב קינעטרעטנּוא ןרָאװעג זיא ןּוא ,טקירעדינרעד ךיז רע טָאה ,ןשטנעמ
 טָאג ךױא םיא טָאה רעּבירעד' .בָלֹצ םעד ףיױא טױט םעד ,ָאי ,טיױט
 רעּביא רעכעה זיא סָאװ ,ןעמָאנ םעד ןּבעגעג םיא ןּוא ,ןּביױהרעד קרַאטש
 ןיא ינק עדעי ןגייּב ךיז לָאז ןַעּוׁשִי ןּופ ןעמָאנ םעד ןיא ידּכ * ,ןעמָאנ ןדעי
 לָאז גוצ עדעי ןּוא ,דרע רעד רעטנוא ןּוא דרע רעד ףיוא ןּוא למיה
 םעד ,טָאג ןּופ דובָּכ םעד רַאפ ,רַאה זיא ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי זַא ,ןייז ?דדֹומ
 .רעטָאפ

 טינ ,טכרָאהעגּוצ דימָּת ךיו טָאה ריא ױװיֹװזַא ,עטּבילַאּב עניימ ,ןֵכּב
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 ,טײהנזעװּפָא ןיימ ןיא ,דניצַא רעמ ךֵס ַא טרעיינ ,טײהנועװנָא ןיימ ןיא רָאנ

 ;שינרעטיצ ןּוא ארֹומ טימ העּושי רענעגייא רעיא רַאפ ןעימ ךייא ריא טלָאז
 ןוא ןלעװ ּוּצ ייס ,ךייא ןיא ןקריו טּוט סָאװ ,טָאג ויא סָאד םירָאװ

 ןוא ?ומּוערַּת ןָא גנידצלַא טוט* .ןלעפעגליואוו ןייז טול ,ןָאט ּוצ ייס
 ,טָאג ןופ רעדניק ,קידלושמּוא ןּוא ןייר ןייז טלָאז ריא ידּכ * ,תוקָפס
 ,רֹוד םענעּברָאדרַאפ ןּוא ןטמירקרַאפ ַא ןופ טימ רעד ןיא םּומ ַא ןָא
 טוט ןּוא ,טלעװ רעד ןיא רעטכיל יװ ןענייש טוט ריא ןעמעוו ןשיווצ
 סָאװ טימ ןּבָאה ךימ לָאז ךיא ידּכ ,ןּבעל ןּופ טרָאװ סָאד טסעפ ןטלַאה

 ,טסיזמּוא ןפָאלעג טינ ןיּב ךיא זַא ,ןֵחיִׁשְמ ןּופ גָאט םעד ןיא ןעמיד ּוצ

 רעװ ךיא ןליפַא ּבױא ןּוא? .טסױמּוא טימעג טינ ךיוא ךימ ּבָאה ןּוא
 ךיא יירפ ,דנומֶא רעיא רַאפ הדֹובַע ןּופ ןּברַק םעד ףיוא ןסָאגעגסױא

 ןּבלעז םעד ףױא ןּוא .עלַא ךייא טימ ַחֵמַׂשִמ ךיוא ךימ ןיּב ןּוא ,ךימ

 .רימ טימ ןייז ַחֶמַׂשִמ ךיז ןּוא ,ןעיירפ ךיוא ךייא ריא טלָאז ןפֹוא
 ןכיג ןיא ךייא ּוצ ןקיש ּוצ ,ַעּוׁשִי רַאה םעד ןיא ףָאה ךיא ןּוא *

 עס יװ ןסיו לעװ ךיא תעּב ,ןטסײרט ךימ לָאז ךיא ידּכ ,ןסואעטָאמיט
 קיטכירפיוא לָאז סָאװ ,םיא יװ םענייק טינ ּבָאה ךיא םירָאװ** .ךייא טייג
 טינ ןּוא ,עקירעיז סָאד ןכוז עלַא ייז םירָאװ*6 .בצַמ רעייא רַאפ ןגרָאז

 זַא ,טײקטװאורּפעגסױא ןייז טסייוו רעּבָא ריא * .ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןּופ ןכַאז יד

 רעד ןיא רימ טימ טנדעג רע טָאה יװַא ,רעטָאפ ַא טימ דניק ַא יװ
 לעװ ךיא יװ ךיג יװַא ,ןקישוצסױרַא םיא רעּבירעד ףָאה ךיא* .תרוׂשּב

 ךיא זַא ,רַאה םעד ןיא ַחּוטּב ןיּב ךיא ןּוא** ;רימ טימ טלַאה עס יװ ןעז
 .ןעמוק ןכיג ןיא ךיוא לָאז ןיײלַא

 ,ןסוטידָארּפַאּפע ןקיש ּוצ ךייא קיטיינ רַאפ ןטלַאהעג רעּבָא ּבָאה ךיא
 ןּוא חיִלש רעיא ןּוא ,רעפמעקטימ ןּוא רעטעּברַאטימ ןּוא רעדּורּב ןיימ
 ךיא ךָאנ טקנעּבעג טָאה רע לייוו* ,שינעפרעדַאּב ןיימ ןיא רענידַאּב
 וַא ,טרעהעג טָאה ריא תֹמחַמ ,ןעװעג רעַצמ רעייז ךיז טָאה ןּוא ,עלַא
 -בֹורָק ,קנַארק ןעװעג עקַאט יא רע םירָאװ* .קנַארק ןעוװעג זיא רע
 ףױא רָאנ טינ ןּוא ,םיא ףיוא טמערַאּברעד ךיז טָאה טָאג רעּבָא .התיִמֹל
 ףױא רעֶצ ןּבָאה טינ לָאז ךיא ידּכ ,רימ ףיוא ךיוא טרעיינ ,ןילַא םיא

 ריא ןַא ,ידּכ ,טקישעג רעכיג סָאװ רעּבירעד םיא ּבָאה ךיא** .-רעַצ
 ךיוא לָאז ךיא ןּוא ,ןעיירפ ךיז ריא טלָאז ,ןעו לָאמַא רעדיװ םיא טעװ
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 רַאה םעד ןיא םבינָּפ-לּבקמ רעּבירעד םיא טייז* .רעֶצ רעקינייװ ןּבָאה
 םירָאװ* ,דובָּכּב ןשטנעמ עכלעזַא טלַאה ןּוא ;החֹמָׂש רעצנַאג רעד טימ
 תעּב ,טױט םּוצ טנעָאנ ןעװעג רע זיא ןַחיִׁשָמ ןופ קרעװ םעד ןגעוונופ

 טלעפעג טָאה סָאװ ,סָאד ןצנַאגרעד ּוצ ןּבעל ןייז טלעטשעגנַײא טָאה רע

 .רימ רַאפ גנּונידַאּב רעייא ןיא

 ךייא ןּבײרש ּוצ .רַאה םעד ןיא ךייא טיירפ ,רעדירּב עניימ ,ףֹוס םּוצ
 סע ויא רעּבָא ךייא רַאפ ,-דחרֶט ןייק טינ רימ זיא ןכַאו עּבלעז יד ו

 .גנורעכיזרַאפ ַא

 ,סטכעלש ןּופ סרעּוט יד רַאפ ךייא טיה ,טניה יד רַאפ ךייא טיה*

 ,-דליִמ ןּופ רעדניק יד ןענעז רימ םירָאװ* .גנודַײשעצ רַאפ ךייא טיה
 ןּוא ,ַחיִׁשְמַה ַעּושִי ןיא ךיז ןעמיר ןּוא ,טסײג םעד ךרוד טָאג ןעניד סָאװ

 ךיױא טלָאװ ןײלַא ךיא םבִנֲהי ;שיילפ םעד ןיא ןווחָטֹּב ןייק טינ ןּבָאה

 ךיז טָאה רע ,טניימ רעצימע ּבױא .שיילפ םעד ןיא ןוחָטּב ןּבָאה טנעקעג

 טכַא ּוצ* :רעמ ךָאנ ךיא ּבָאה ,שיילפ םעד ןיא ןעמענוצרעּביא סָאװ טימ

 םעד ןּופ ,לאָרׂשי-יַנּב יד ןופ ןיִּב ךיא ,ןעװעג לַמ ךימ ןעמ טָאה גָאט
 סָאװ' ;ישּורּפ ַא ,הרֹוּת רעד ךייֵׁש סָאװ ;ןדי ןופ דִיי ַא ,ץיִמִיְנְּב טֶבֵש

 רעד ןּופ זיא סָאװ ,תוקדִצ ְךייַש סָאװ ;הליהק יד טפְדֹורעג ,האנֵק ְךייַׁש
 רימ רַאפ ויא סָאװ ,סָאד ךָאד' .םּומ ַא ןָא ןרָאװעג ןענופעג ךיא ןיּב ,הרֹוּת
 ןוא ,ָאי* .ןֵחיִשָמ רַאפ קויָה רַאפ טנכעררַאפ ךיא ּבָאה ,סניוועג ַא ןעוועג

 ןסיו םעד ןּופ טייקנּבױהרעד רעד ןגעוונופ קויָה רַאפ גנידצלַא ןכער ךיא
 ןדָאש םעד ןטילעג ּבָאה ךיא ןעמעװ רַאפ ;רַאה ןיימ ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןּופ

 ןעניועג לָאז ךיא ידּכ ,תֶלֹוסּפ רַאפ ןענעכער סע ּוט ןּוא ,גנידצלַא ןּופ

 ענעגייא ןיימ טינ ּבָאה ךיא תמחַמ ,ןרעװ ןענופעג םיא ןיא לָאז ןּוא" ,ןֵחיִׁשָמ
 ךרּוד טמּוק סָאװ ,יד טרעיינ ,הרֹוּת רעד ןּופ טמּוק סָאװ ,טײקיטרַאפטכער
 ,הומָא ךרּוד טָאג ןּופ טמּוק סָאװ טײקיטרַאפטכער יד ,ןֵחיִׁשָמ ןיא הנּומָא
 ןּבָאה ןּוא ,םיתָמַה-תִיְחּת ןייז ןּופ טכַאמ יד ןּוא ,ןענעק םיא לָאז ךיא ידּכ"

 ןייז ּוצ טלַאטשעג ןיא ךעלנע ןרעװ לעװ ךיא תעּב ,ןדייל ענייז ןיא קֶלַח ַא
 .םיִתָּמַה-תִיְחַּת ּוצ ןכיירגרעד ןענעק סעּפע ךרוד לעװ ךיא בוא! ,טיוט

 טכַאמעג ןוש ןיּב רעדָא ,טכיירגרעד ןיוש ּבָאה ךיא לייוו טינ

 ,סָאד ןכיירגרעד ךיא לעװ רשפָא ,רעטייוו רעּבָא יג ךיא ;ץנַאג ןרָאװעג
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 ,רעדירּב * .ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןּופ ןרָאװעג טכיירגרעד ךיוא ןיּב ךיא סָאװ ּבילּוצ

 ּוט רעּבָא ךַאז ןייא ;טכיײרגרעד ןיוש ּבָאה ךיא זַא ,טינ ךָאנ ךימ ןכער ךיא
 ,םעד ךָאנ ןקערטשסיוא ּוט ןּוא ,ןטניה זיא סָאװ ,םעד ןיא סעגרַאפ ךיא :ךיא

 רעד ןּופ רַכֹׂש םעד ךָאנ ליצ םּוצ רעטייוו ךיז גָאי ןּוא:* ,סיורָאפ ויא סָאװ

 לפיו ,רעּבירעד רימָאל* .ַחיִׁשְמַה ַעּושִי ןיא טָאג ןּופ גנופּורַאּב רעכיוה
 ןיא טנעז ריא ּבױא ןּוא .טגיינעג ױזַא ןייז ,קידתּומילש ןענעז עס ודנּוא ןּופ

 .ןקעלּפטנַא עקיזָאד סָאד טָאג ךיוא ךייא טעװ ,טגיינעג שרעדנַא סעּפע
 =לֵלּכ ןּבלעז םעד טול ,טכיירגרעד ןּבָאה רימ סָאװ ,םעד ּוצ ,טרעיינ*

 .ןייג רימָאל
 ןעיג סָאװ ,יד טקרעמַאּב ןּוא ,רעגלָאפכָאנ עניימ טייז ,רעדירּב !"

 ןעמעװ ןּופ ,ְךַס ַא םירָאװ* .ליּפשַײּב ַא רַאפ ודנוא טָאה ריא יװ ,יוװַא

 ןעייג ,ןייװעג טימ ךיוא טציא ךייא גָאז ןּוא ,טגָאזעג טפָא ךייא ּבָאה ךיא
 ,גנוּברַאדרַאפ ןיא ףֹוס רעייז* .ןַחיִשְמ ןּופ בֶלֹצ םעד ןּופ םיאנֹוׂש יד יװ

 ןעקנעד ייז ןּוא ,דנַאש רעייז ןיא יא דובָּכ רעייז ,ךיוּב רעד ויא טָאג רעייז
 ,למיה ןיא ויא טכערזרעגריּב רעודנּוא םירָאװ"* .ןכַאז עשידרע ןגעװ רָאנ
 ,זֵרריִשָמַה ַעּושִי רַאה םעד ,לֵאֹוג םעד ףיוא ךיוא ןטרַאװ רימ ןענַאװ ןּופ
 לָאז רע ידּכ ,תולפיִש רעודנּוא ןּופ ףּוג םעד ןשרעדנַארעּביא טעװ סָאװ;:

 רעכלעוו טימ ,גנוקריו רעד טל ,דובָּכ ןייז ןּופ ףּוג םעד ּוצ ךיילג ןייז

 .ךיז ּוצ ןכַאמ ּוצ קינעטרעטנּוא גנידצלַא תֹלֹוכיִּב זיא רע

 ,ןיורק ןּוא דיירפ ןיימ ,רעדירּב עטרַאגעג ןּוא עטּבילַאּב עניימ ,ןֵכּב

 .עטּבילַאּב עניימ ,רַאה םעד ןיא טסעפ ןייטש ריא טלָאז יװַא טָא ך
 ןּופ ןייז ּוצ ,ןעכיטנוס ריִהוַמ ןיּב ךיא ןּוא ,ןעידָאי ריִהְוַמ ןיּב ךיא?

 רעתֶמֶא ,ךיד ךיוא טעּב ךיא ,ָאי* .רַאה םעד ןיא הבָׁשחַמ רעּבלעז רעד
 טימעג ךיז ןּבָאה יז םירָאװ ,רעּבײװ עקיזָאד יד ןפלעה ּוצ ,רעפלעהטימ
 .ןופ עקירעּביא יד ןּוא ,ןסנעמעלק טימ ךיוא ,הדרוׂשּב רעד ןיא רימ טימ
 .םיִיַחַה-רָפֵָס םעד ןיא ןענעז ןעמענ סעמעװ ,רעטעּברַאטימ עניימ

 :ןגָא ךיא ּוט לָאמַאכָאנ ןּוא ;רַאה םעד ןיא לָאמעלַא ךייא טיירפ *

 רעד .ןשטנעמ עלַא ןייז טנעקַאּב טײקנדײשַאּב רעיא לָאו* .ךייא טיירפ
 גנידצלַא ןיא טרעיינ ,ךַאז םּוש ןייק ןיא טגרָאזַאּב טינ טייז* .טנעָאנ זיא רַאה
 טנעקַאּב ,ּבױלקנַאד טימ םענייאניא ,םינּונחַּת ןּוא ,הֹליפּת ךרּוד ריא טלָאז
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 טגייטש סָאװ ,טָאג ןּופ םולָש רעד ןּוא' .טָאג רַאפ תֹוׁשִקַּב ערעייא ןכַאמ

 זרובָׁשחַמ ערעיײא ןּוא רעצרעה ערעייא ןכַאװַאּב לָאז ,לכֵׂש ןדעי רעּביא

 .חיִׁשָמַה ַעּושִי ןיא
 ןיא סָאװ ,גנידצלַא ,זרמָא ויא סָאװ ,גנידצלַא ,רעדירּב ,ףֹוס םּוצ *

 ,ןיר ויא סָאװ ,גנידצלַא ,קיטרַאפטכער זיא סָאװ ,גנידצלַא ,קידובָּכּב
 ויא'ס ּבױא ,םָׁש ןטּוג ַא טָאה סָאװ ,גנידצלַא ,ךעלּביל ויא סָאװ ,גנידצלַא

 ,טרעווסנּבױל סעּפע ןַארַאפ ויא'ס בוא ןּוא ,הדימ עטּוג ַא סעּפע ןַארַאפ
 ןוא ,טנרעלעג טָאה ריא סָאװ ,סָאד' .ןכַאז עקיָאד יד ןגעוונופ טכַארט
 טָאג רעד ןּוא ;ןָאט ריא טלָאז ,רימ ןיא ןעזעג ןּוא טרעהעג ןּוא ,ןעמּונעגנָא

 .ךייא טימ ןייז טעװ םולָש ןּופ

 -לָּב ףֹוס סָאװ ,רַאה םעד ןיא טיירפעג רעייז ךיוא ךימ ּבָאה ךיא

 טָאה ריא ;רימ ןגעוונופ גרָאז רעיא טּבעלעגפױא טציא ריא טָאה ףֹוס
 .טײהנגגעלעג ַא טלעפעג טָאה ךייא רָאנ ,רימ רַאפ ןגרָאז ןָאטעג עקַאט

 ךימ ּבָאה ךיא םירָאװ ;טיײקיטפרעדַאּב-טינ עַגֹנּב דער ךיא תֹמחַמ טיניי

 ךיא * .ןיִּב ךיא ןכלעוו ןיא דנַאטש םעד ןיא ןדירפּוצ ןייז ּוצ טנרעלעגסיוא
 ןּבָאה וצ יוזַאיװ ךיוא ייטשרַאפ ךיא ןּוא ,טקירעדינרעד ןייז ּוצ יו ייטשרַאפ
 םעד טנרעלעגסיוא ךימ ךיא ּבָאה גנידצלַא ןיא ןּוא ךַאז רעדעי ןיא ;עּפָש
 ןוא עפֶש ןּבָאה ּוצ ייס ,קירעגנּוה ןייז וצ ייס ןּוא טַאז ןייז ּוצ ייס ,דֹוס

 טּוט סָאװ ,םיא ןיא גנידצלַא ןָאט ןעק ךיא'* .קיטפרעדַאּב-טױנ ןייז ּוצ ייס
 .ןקרַאטש ךימ

 עניימ ןיא ןעמּונעגלײט טָאה ריא סָאװ ,ןָאטעג ליואוו ריא טָאה ךָאד !*
 ןופ ּבײהנָא ןיא ןַא ,רעפיליפ ריא ,ךיוא טסייוו ןײלַא ריא ןּוא * .ןדייל

 םּוׁש ןייק טָאה ,עינָאדעקַאמ ןּופ ןעגנַאנעגסױרַא ןיּב ךיא תעּב ,הרושּב רעד

 ,ןעמענ ןּוא ןּבעג ןּופ ןיִנֶע םעד ןיא רימ טימ קֶלָח ןייק טַאהעג טינ הליהק
 טקישעג ריא טָאה עקינָאלַאסעט ןיא וליּפַא םירָאװ:* ;ןײלַא ריא רָאנ טרעיינ
 ךיא לײװ ,טינ" .ןשינעפרעדַאּב עניימ רַאפ לָאמַא רעדיװ ןּוא לָאמנייא
 ףיױא ןרעמ ךיז לָאז סָאװ ,טכּורפ יד ךּוז ךיא טרעיינ ,הֹנָּתַמ יד ןסיוא ןיּב
 ,טַאז ןיּב ךיא ;גונעגרעּביא ןּוא ,גנידצלַא רעּבָא ּבָאה ךיא ** .ןוּבׁשֶח רעייא
 ןקַאמשעג ַא ,ךייא ןּופ ןכַאז יד ןסוטידָארפַאּפע ןופ ןעמוקַאּב ּבָאה ךיא לייוו

 ןיימ ןּוא? .טָאג רַאפ ןלעפעגליואוו זיא סָאװ ,ןּברק רעטקיליװַאּב ַא- ַחיִר
 ןיא תֹוריִׁשַע ןייז טױל ערעיײא שינעפרעדַאּב עדעי ןייז אֹלַממ טעװ טָאג
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 לָאז רעטָאפ ןּוא טָאג רעודנּוא ּוצ ןּוא"" .ַחיִׁשָּמַה ַעּושִי ןיא טייקכעלרעה

 .ןָמָא .קיּביא ןּוא קיּביא ףיוא דובָּכ רעד ןייז
 טימ ןענעז סָאװ ,רעדירּב יד .ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןיא עקיליײה עלַא טסירג*

 ןופ ןענעז סָאװ ,יד טְרפֶּב ,ךייא ןסירג עקילײה עלַא* .ךייא ןסירג ,רימ
 .דניזעגוױה סרעסייק םעד

 .טסייג רעייא טימ ןייז לָאז ַחיִׁשָמַה ַעּושִי רַאה םעד ןּופ דָסֶח רעד *



 ןפ ווו טוה ווא ווא וו
 רעסָאלָאק יד ּוצ ווירּב רעד

 ךרּוד ַחיִׁשָמִה ַעּוׁשִי ןּופ חיָלֹש ַא ,סּולוָאּפ

 ,סואעטָאמיט ןּוא ,טָאג ןופ ןוצָר םעד א

 עיירטעג ןּוא עקיליײה יד ּוצ* ,רעדּורּב רעזדנוא { |

 .ײסָאלָאק ןיא ןענעז סָאװ ,ןֵחיִׁשָמ ןיא רעדירּב {{ }
 רעודנוא ,טָאג ןּופ םכולָש ןּוא ךייא ּוצ דֵסֶָח { }!

 .רעטָאּפ { ||
 רעודנוא ןּופ רעטָאפ םעד ,טָאג ןעקנַאד רימ*  ן

 לֵלַּפתִמ דימָּת ןענעז ןּוא ,ַחיִׁשָמַה ַעּשֵי רַאה { | |

 ןופ טרעהעג ןּבָאה רימ ליײװ* ,ךייא רַאפ {
 רעד ןּופ ןּוא ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןיא הנּומָא רעיא

 ,עקיליײה עלַא ּוצ טגָארט ריא סָאװ ,טפַאשּביל

 ןטלַאהַאּב טגיל סָאװ גנונעפָאה רעד ּבילּוצ

 ריא סָאװ ןופ ןּוא ,למיה ןיא ןגעװטרעַײא ןּופ

 טרָאװ ןתֶמֶא םעד ןיא טרעהעג רעירפ טָאה
 ,ךייא ּוצ ןעמוקעג זיא סָאװ' ,הרוׂשּב רעד ןּופ

 ןיא ךיז טרעמ ןּוא ךיז טרעּפכורפ יז ױװיֹװַא |{ | (

 טניז ,ךייא ייּב ךױא יװ ,טלעװ רעצנַאג רעד {

 "רעד ןּוא טרעהעג טָאה ריא סָאװ ,גָאט םעד | ||
 ױװיֹזַא! .תֹמָא ןיא טָאג ןופ דֶסֶח םעד טנעק |

 רעודנּוא ,ןסַארּפַאּפע ןּופ טנרעלעג טָאה ריא
 רעיירטעג ַא זיא סָאװ ,רעטעּברַאטימ ןטּבילַאּב
 סָאװ ןּוא* ,ןגעװטרעַײא ןּופ ןֵחיִׁשָמ ןּופ רעניד
 טפַאשּביל רעיא ןעוװעג עיִדֹומ ךיוא ודנּוא טָאה
 .טסייג םעד ןיא

 א טא 1 0 א ירד |
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 סָאװ ,גָאט םעד טניז ,רימ ךיוא ןעּוט הֹּביִס רעקיזָאד רעד ּבילּוצ
 רַאפ ןטעּב ןּוא ןייז ּוצ ?לֵלַּפתִמ ןרעהפיוא טינ ,טרעהעג סָאד ןּבָאה רימ

 רעדעי ןיא ןוצָר ןייז ןופ ןסיװ םעד טימ לּופ ןרעװ טלָאז ריא ןַא ,ךייא
 םעד רַאפ יּואָר ויא סע יװ ןייג ּוצ * ,טיײקידנעטשרַאפ ןּוא המכָח רעקיטסַײג

 ,קרעװ ןטּוג ןדעי ןיא רַאּבטכּורפ ןייז ּוצ ןּוא ,רעגַאּב ןדעי ןייז טול ,רַאה
 ,טפַארק רעדעי טימ טקרַאטשעג" ;טָאג ןּופ ןסיו םעד ןיא ןסקַאװ ןּוא

 ןּוא תֹונָלבַס רעדעי ּוצ דיײרפ טימ ,דדובָּכ ןייז ןּופ טכַאמ רעד טול
 ןעװעג הדּכַזמ ודּוא טָאה סָאװ ,רעטָאפ םעד טקנַאד ןּוא * ,טייקידלּודעג

 סָאװ* ;טכיל ןיא עקילײה יד ןּופ לײטּברַא םעד ןיא רעמענלייט ןייז ּוצ

 ןדנוא טָאה ןּוא ,שינרעטצניפ ןּופ טכַאמ רעד ןופ ןעוועג ליִצַמ ודנּוא טָאה
 ןיא1* ,טפַאשּביל ןייז ןּופ ןּו םעד ןּופ תרוכלַמ םעד ןיא טריפעגרעּבירַא

 .דניז ערעודנּוא ןּופ גנוּבעגרַאפ יד ,העושי יד ןּבָאה רימ ןעמעוו
 רעד ,ןעז טינ ןעק עמ םיִנָּפ סעמעװ ,טָאג ןּופ דליּבּפָא סָאד זיא רע *

 ןפַאשַאּב גנדדצלַא ויא םיא ןיא םירָאװ:" .גנּופַאשַאּב רעדעי ןּופ -רֹוכּב
 סָאװ ןכַאז ןּוא ,טעז עמ סָאװ ןכַאז ,דרע רעד ףיוא ןּוא למיה ןיא ,ןרָאװעג

 ;ץ-רוכולמ רעדָא ,תורָרׂש ייס ,תולָׁשמָמ רעדָא ,ןענָארט ייס ,טינ טעז עמ
 יא רע ןּוא" .םיא רַאפ ןּוא םיא ךרוד ןרָאװעג ןפַאשַאּב זיא גנידצלַא

 רעד זיא רע ןּוא* .אגנידצלַא טײטשַאּב םיא ןיא ןּוא ,גנידצלַא ןּופ רעירפ

 יד ןּופ רֹוכּב רעד ,ּבײהנָא רעד זיא רע ;הליהק יד ,ּבַײל םעד ןּופ שאֹר
 יא סע םירָאװ" .רעטשרע רעד ןייז גנידצלַא ןיא לָאז רע ידּכ ,עטיוט
 ,טיקלופ עצנַאג יד ןעּור לָאז םיא ןיא וַא ,טָאג ןופ ןוצָר רעד ןעוועג

 טכַאמעג טָאה רע תעּב ,ךיז ּוצ גנידצלַא ןטעּבוצרעּביא םיא ךרוד ןּוא ?
 סָאװ ,סָאד ייס ,ךיא גָאז ,םיא ךרּוד ;בָלצ ןייז ןּופ טּולּב םעד ךרּוד םולָש
 .למיה ןיא ןיא סָאװ ,סָאד ייס ,דרע רעד ףיוא זיא

 רעייא ןיא ןּוא ,טדמערפרַאפ ןעוועג לָאמַא טנעז ריא סָאװ ,ךייא ןּוא ?!
 ןטעּבעגרעּביא דניצַא רע טָאה *? ,םיִׂשֹעַמ עוייּב ערעייא ןיא םיאנֹוׂש הבָׁשחַמ
 ןלעטשּוצריפ ךייא ידּכ ,טױט םעד ךרוד שיילפ ןייז ןּופ ףוג םעד ןיא
 רָאנ טעװ ריא בוא ;קעלפ ַא ןָא ןוא םּומ ַא ןָא ןּוא קיליײה םיא רַאפ
 טעװ ןּוא ,קיטפַאהדנַאטש ןּוא טקיטסעפטנורגעג ,הנּומָא רעד ןיא ןּבַײלּברַאפ
 טָאה ריא סָאװ ,הרוׂשּב רעד ןּופ גנונעפָאה רעד ןּופ ןרעװ טקּורעגּפָא טינ

 .31-22 ,ח ילשמ א
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 ,למיה ןרעטנּוא ףַאשַאּב ןצנַאג ןיא ןרָאװעג טגָאזעגנָא ויא סָאװ ןּוא ,טרעהעג

 .רענידַאּב ַא ןרָאװעג ןיּב ,סּולוָאּפ ,ךיא סָאװ ןּופ
 ןיּב ןּוא ,ןגעװטרעַײא ןּופ ןדייל עניימ ןיא ךימ ךיא יירפ דניצַא

 שילפ ןיימ ןיא ןֵחיִׁשָמ ןּופ םירּוסי יד ןיא טרענימעג זיא'ס סָאװ ,אֹלַממ

 טכַאמעג ןיּב ךיא רעכלעוו ןּופ* ,הליהק יד ויא סָאװ ,ןגעװ-סּבַײל ןייז ןּופ
 רימ זיא סָאװ ,טָאג ןּופ גנולייטסיוא רעד טול ,רענידַאּב ַא רַאפ ןרָאװעג

 ןופ טרָאװ סָאד ןייז ּוצ תצלַממ ידּכ ,ןגעװטרעַײא ןּופ ןרָאװעג ןּבעגעג
 דניצַא ;תורֹוד ןּוא ןטייצ ןּופ ןליױהרַאפ ןעוװעג ויא סָאװ ,דֹוס םעד** ,טָאג

 טָאג ןעמעװ רַאפ* ,עקיליײה ענייז רַאפ ןרָאװעג טקעלּפטנַא רע זיא רעּבָא
 רעד ןּופ ?רוריִׁשַע יד ויא'ס סָאװ ןכַאמ ּוצ טנעקַאּב ןלעפעגליואוו זיא

 יא סָאװ ,םֹלֹועָה תומּוא יד ןשיװצ דֹוס ןקיזָאד םעד ןּופ טייקכעלרעה
 ,טנַאקַאּב רימ ןכַאמ םיא** .טייקכעלרעה ןּופ גנּונעּפָאה יד ,ךייא ןיא ַחיִׁשָמ

 ,המכָח רעדעי ןיא ןשטנעמ ןדעי ןענרעל ןּוא ןשטנעמ ןדעי ןענערָאװ ןּוא

 ימ םעד ּוצ" .ןַחיִׁשְמ ןיא ץנַאג ןשטנעמ ןדעי ןלעטשריפ ןלָאז רימ ידּכ
 .רימ ןיא קיטכעמ ןקריוװ טּוט סָאװ ,גנוקריוו ןייז טול ,ךיוא ךימ ךיא

 ףמעק ךיא קרַאטש יװ ,ןסיװ טלָאז ריא זַא ,ןלעװ טלָאװ ךיא םירָאװ

 ןּבָאה סָאװ ,עלַא רַאפ ןּוא ,עיקידָאַאל ןיא יד רַאפ ןּוא ,ךייא רַאפ 3
 -פיונוצ ,טסיירטעג ןייז ןלָאז רעצרעה ערעיײז ידּכ" ,ןעועג טינ םינָּפ ןיימ

 רעלּופ רעד ןּופ תוריִׁשֲע רעצנַאג רעד ּוצ ןּוא ,טּפַאשּביל ןיא טפעהעג
 ןופ דֹוס םעד ןייטשרַאפ ןלָאז ייז ידּכ ,טייקידנעטשרַאפ ןּופ גנורעכיזרַאפ

 זרורצֹוא עלַא ןגרָאּברַאפ ןענעז עס ןעמעװ ןיא* ,ןֵחיִׁשָמ ןּופ ןּוא ,טָאג
 ןרַאנ טינ ךייא לָאז רענייק ידּכ ,ךיא גָאז סָאד! .ןסיו ןּוא המכָח ןּופ

 ךָאד ,ּבַײל םעד ןיא דנועװּפָא ןיִּב ךיא םַגַה ,םירָאװ* .דייר עטַאלג טימ

 רדֵס םעד ןעווצ ןּוא ןעיירפ ךימ ּוט ,טסיג םעד ןיא ךייא טימ ךיא ןיִּב

 .ןַחיִׁשְמ ןיא הנּומָא רעייא ןּופ טײקיטפַאהדנַאטש יד ןּוא ,גנַאג רעייא ןּופ
 ,רַאה םעד ,ַחיִׁשָמַה ַעּושִי ןעװעג לּבקמ טָאה ריא יװיֹזַא ,רעּבירעד'

 טקיטסעפַאּב ןּוא ,םיא ןיא טיוּבעגפיוא ןּוא טלצרָאװעגנַײא' ,םיא ןיא טייג ױזַא
 .ּבױלקנַאד ןיא טרעמעג ,ןרָאװעג טנרעלעג טנעז ריא יוװיֹוזַא ,הנּומָא רעד ןיא

 ךרּוד ּבױרקַאז ןייק ןכַאמ טינ ךייא ןּופ לָאז רענייק זַא ,גנּוטכַא טיג*
 טױל ,ןשטנעמ ןּופ הרֹוסמ רעד טול ,ײרערַאנעג עטסּוּפ ןּוא עיפָאזָאליפ

 םיא ןיא םירָאװ' .ןַחיִׁשְמ טױל טינ ןּוא ,טלעװ רעד ןּופ תרודֹוסי יד
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 ןוא? ,טײהטָאג רעכעלּבַײל רעד ןּופ טייקלּופ עצנַאג יד ןעניואוו טּוט
 ןופ טּפױה רעד זיא רע .ץנַאג ןרָאװעג טכַאמעג ריא טנעז םיא ןיא

 ןרָאװעג טלַמעג טייז ריא ךיוא ןעמעװ ןיא!! ;טכַאמ ןּוא הֹלָׁשמִמ רעדעי
 ןָאטסױא םעד ךרוד ,טנעה טימ טינ ןרָאװעג ןָאטעג זיא סָאװ ,הֹליִמ ַא טימ
 טנעו ריא תעּב" ,ןֵחיִׁשָמ ןּופ הֹליִמ רעד ןיא שיילפ ןּופ בַײל םעד ןּופ
 ךיוא טנעז ריא רעכלעוו ןיא ,הליִבט רעד ןיא ןרָאװעג ןּבָארגַאּב םיא טימ

 סָאװ ,טָאג ןּופ גקריוװ רעד ןיא הנּומָא ךרּוד ןענַאטשעגפױא םיא טימ

 ךרוד טױט ןעװעג טנעז סָאװ ,ךייא ןּוא * .ןעװעג םיִתָמ-הָיֲחֹמ םיא טָאה
 קידעּבעל רע טָאה ךייא ,שיילפ רעיא ןּופ הלרָע רעד ןּוא תוריֵבַע ערעייא
 עלַא ןעװעג לחֹומ ודנּוא טָאה רע תעּב ,םיא טימ םענייאניא טכַאמעג

 ןּבירשעג זיא סָאװ ,רַטש םעד ןקעמסיוא םעד טימ !* ,תוריֵבַע ערעזדנוא
 ּוצ ךוּפֲה רעד ןענעז סָאװ ,ודנּוא ןגעק ןענעז סָאװ ,םיקּוח ןיא ןרָאװעג

 טלגָאנעגוצ םיא ןּוא געװ םעד ןּופ טקיטַײזַאּב סָאד טָאה רע ןּוא ;ודנּוא
 ןוא ,רעקיטלעװעג יד ןּוא םירָׂש יד ןָאטעגסױא טָאה רע * .בָלצ םעד ּוצ

 ןעװעג זַדרצַנִמ יז טָאה רע תעּב ,דנַאש ּוצ ןפָא טלעטשעגסױרַא ייז טָאה
 .םיא ןיא

 ,ןעקנירט רעדָא ןסע ןגעװ ןטּפשִמ טינ רענייק ךייא לָאז רעּבירעד * -

 ;זרּבַש ַא רעדָא ,שדֹוח-שָאר ַא רעדָא ,בֹוט-םֹוי ַא ןּופ תוכַײש ןיא רעדָא
 רעּבָא םָצֵָע רעד ;ןעמּוק ןלעװ סָאװ ,ןכַאז יד ןּופ ןטָאש ַא ןענעז סָאװ"

 ַא ךרּוד רַכֹׂש רעיא ןּופ ןּבױרַאּב טינ ךייא רענייק זָאל * .סֵחיִשָמ זיא
 יד ףױא טײטשַאּב ןּוא ,םיכָאלַמ ןּופ גנוניד רעד ןּוא העָנכַה רעקיליװַײרּפ
 ןיז ךרּוד ןוָאלּבעגנָא קידהרוָואַג ןיא ןּוא ,ןעועג טָאה רע סָאװ ,ןכַאז
 רעד ןעמעוו ןּופ ,ּפָאק םעד ןיא ןָא טינ ךיז טלַאה ןּוא * ,לכָׂש ןקידתויִמשִנ
 ןעלכענק יד ךרּוד טפעהעג-ןעמַאזוצ ןּוא טרענעג טרעװ סָאװ ,ףּוג רעצנַאג

 .טָאג ןּופ סקואװ םעד טימ ןסקַאװ טּוט ,רעדנעּב ןּוא
 רעד ןּופ תודֹוסי יד ןּופ ןּברָאטשעגּפָא ןֵחיִׁשָמ טימ טנעז ריא בוא */

 טלָאװ ריא יװ ךיילג ,ןכַאמ קינעטרעטנּוא ךייא ריא טּוט סָאװרַאפ ,טלעוו
 טינ ּפַאט ,טינ ךּוזרַאפ ,ןָא טינ ריר?! :םיקּוח ּוצ ,טלעװ רעד ןיא טּבעלעג
 טױל ,(ןצּונַאּב םעד טימ טדנעלרַאפ ןרעװ סָאװ ,ןכַאז עניזַא ץלַא)* ,ןָא
 ןַא ןּבָאה ןכַאז עקיזָאד יד ,ָאי** ?ןשטנעמ ןּופ ןעגנונרעל ןּוא ןטָאּבעג יד
 ּוצ טייקגנערטש ןּוא ,העְנֹכַה ןיא ,הדֹובַע רעקיליװ ןיא המכָח ןּופ ןעזסיוא
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 ןקיטעז סָאד רָאנ ץּוחַא ,ןצּונ םּוש ןייק טינ ןעגנערּב יז רעּבָא ,ּבַײל םעד

 .שיילפ םעד ןופ
 טכּוז ,ןֵחיִׁשָמ טימ םענייאניא ןענַאטשעגפיוא טנעז ריא ּבױא ,רעּבירעד
 רעטכער רעד ייּב טצעועגקעװַא זיא ַחיִׁשָמ ואוװ ,ןּבױא זיא סָאװ ,סָאד 1

 ,םעד ןגעװ טינ ןּוא ,ןּבױא זיא סָאװ ,םעד ןגעװ טכַארט* .טָאג ןּופ טנַאה
 רעיא ןּוא ,ןּברָאטשעג טנעו ריא םירָאװ* .דרע רעד ףױא ויא סָאװ
 רעיא ויא סָאװ ,ַחיִׁשָמ תעּב* .טָאג ןיא ןֵחיִׁשָמ טימ ןגרָאּברַאפ זיא ןּבעל
 טקעלּפטנַא ךיוא םיא טימ ריא טעװ טלָאמעד ,ןרעװ טקעלּפטנַא טעװ ,ןּבעל

 .טייקכעלרעה ןיא ןרעוו
 ,תוה :דרע רעד ףיוא ןענעז סָאװ ,שבירבַא ערעייא רעּבירעד טייט*

 ;?ררָז-הדֹובַע זיא סָאװ ,טייקענדעשז ןּוא ,גנּוטסּולג עזייּב ,הוואַּת ,האמוט
 ןופ רעדניק יד ףױא ןעמּוק טָאג ןופ ןרָאצמירג רעד טּוט םעד ּבילּוצ *

 תעּב ,ןעגנַאגעג לָאמַא ךיוא ריא טנעז ןכַאז ענעי ןיא" .טײקינעּפשרעדיװ
 סָאד-טָא ןָאטּפָא ךיז ןּופ ריא טלָאז רעּבָא דניצַא* .ייז ןיא טּבעלעג טָאה ריא

 .לױמ רעייא ןופ הָּפ-לוּביִנ ,גנורעטסעל ,זרועשר ,ןרָאצמירג ,סעַּכ :ץלַא
 ןָאטעגסױא טָאה ריא יװ םעדכָאנ ,ןרעדנַא םעד רענייא ןגיל ןייק טינ טגָאז'

 םעיינ םעד ןָאטעגנָא טָאה ןּוא * ,ןעגנּואּוט ענייז טימ ןשטנעמ ןטלַא םעד
 ןופ דליּבּפָא םעד טול שינעטנעקרעד טימ טיינַאּב טרעוװ סָאװ ,ןשטנעמ

 ךירג ןייק ןַארַאפ טינ רעמ ויא עס ּואווי' ,ןפַאשַאּב םיא טָאה סָאװ ,םעד
 טרעיינ ,רעיירפ ,טכענק ,רעיטיקס ,רעדמערפ ,הֹלרָע ןּוא הֹליִמ ,דָיי ןּוא

 .ץלַא ןיא ןּוא ,ץלַא זיא ַחיִׁשָמ
 ,עטּבילַאּב ןּוא עקיליײה ,עטלייװרעדסױא סטָאג יװ ,ןָא רעבירעד טוט

 ;טײקידלּודעג ,תרוויָנַע ,טייקידהענכַה ,טײקסטּוג ,תונָמחַר ןּופ ץרַאה ַא
 ,ןרעדנַא םעד רענייא לחֹומ טייז ןּוא ,ןרעדנַא םעד רענייא טגָארטרַאפ :*

 רעד יװיֹזַא ;ןצימע ןגעק ןגָאלקַאּב ּוצ סָאװ ףיוא ךיז טָאה רענייא ּביױא
 ץלַא רעּביא ןּוא:* .ןָאט ךיוא ריא טלָאז יװַא ,ןעועג לחֹומ ךייא טָאה רַאה
 רעד זָאל ןּוא'* .תומילש ןּופ גנּודניּברַאפ יד ויא סָאװ ,טפַאשּביל ןָא טּוט
 טנעז ריא סָאװ ּבילוצ ,רעצרעה ערעייא ןיא ןקיטלעװעג ןֵחיִׁשְמ ןּופ םולָש

 ןופ טרָאװ סָאד לָאז* .רַאּבקנַאד טייז ןּוא ,ּבַײל ןייא ןיא ןפּורַאּב ךיוא
 ןענערָאװ ןּוא ןענרעל טּוט המכָח רעדעי ןיא :עּפָשּב ןעניואוו ךייא ןיא ןֵחיִׁשְמ
 ,שםיתגנ עקיטסַײג ןּוא ,תוחָּבשִּת ןּוא ,תוליִהּת טימ ןרעדנַא םעד רענייא
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 סָאװ ןּוא" .רעצרעה ערעייא ןיא טײקרַאּבקנַאד טימ טָאג ּוצ טגניז ןּוא

 ןעמָאנ םעד ןיא ץלַא טּוט ,קרעװ ןיא רעדָא ,טרָאװ ןיא ,טּוט ריא רָאנ
 .רעטָאּפ םעד ,טָאג םיא ךרּוד טקנַאד ןּוא ,ַעּוׁשִי רַאה םעד ןּופ

 ןיא יּואָר יא סע יװ ,רענעמ ערעייא קינעטרעטנּוא טייז ,רעּביײװ *
 טרעטיּברַאפ טינ טייז ןּוא ,רעּבײװ ערעייא ּביל טָאה ,רענעמ * .רַאה םעד
 סָאד םירָאװ ,גנידצלַא ןיא ןרעטלע ערעייא טגלָאפ ,רעדניק" .ייז ןגעק
 ערעיײא טינ טנרעצרעד ,סרעטָאפ .-רַאה םעד ןיא ןלעפעגליואוו זיא
 ןיא טגלָאפ ,טכענק* .טּומ םעד ןרילרַאפ טינ ןלָאז ייז ידּכ ,רעדניק

 -ןגױא טימ טינ ,שיילפ םעד טױל ןרַאה ערעייא ןענעז סָאװ ,יד גנידצלַא
 ןופ טייקיטכירפױא רעד טימ טרעיינ ,ןרעװ ּוצ ןלעפעג ןשטנעמ ,טסניד
 טימ ןָאט ריא טלָאז ,טּוט ריא רָאנ סָאװ ןּוא* .טָאג רַאפ ארֹומ טימ ,ןצרַאה
 ןופ זַא ,טסייו ריא לייוו*! ;ןשטנעמ רַאפ טינ ןּוא ,טָאג רַאפ יװ ,ץרַאה
 טּוט ריא ;לײטּברַא םעד ןּופ גנוטלעגרַאפ רעייא ןעמּוקַאּב ריא טעװ טָאג
 קירוצ טעװ ,טכערמּוא טּוט סָאװ ,רעד םירָאװ** .ַחיִׁשָמ רַאה םעד ןעניד
 ןטרָאד ןּוא ;ןָאטעג טָאה רע סָאװ ,טכערמּוא םעד רַאפ ןרעװ ןטלָאגרַאפ
 .ןשטנעמ ןייז םיִנָּפ-אֹׂשֹונ ןייק ָאטינ זיא

 לייוו ,ךיילג ןּוא טכער זיא עס סָאװ ,סָאד טכענק ערעייא טיג ,ןרַאה ו
 .למיה ןיא רַאה ַא טָאה ריא ךיוא זַא ,טסייװ ריא
 :ּבױלקנַאד טימ ןירעד טכַאװ ןּוא ,ןייז לֵלַּפתִמ ןייא ןיא דימָּת טלַאהי

 ַא ודנוא רַאפ ןענעפע לָאז טָאג וַא ,ודנוא רַאפ ךיוא ךיילנּוצ לֵלַּפתִמ טייז?
 ןיּב ךיא סָאװ ּבילּוצ ,ןֵחיִשָמ ןּופ דֹוס םעד ןדער ּוצ ,טרָאװ םעד רַאפ ריט
 .ןדער ּוצ ףרַאדַאּב ךיא יװ ,ןקעלּפטנַא סע לָאז ךיא ידּכ* ,ןדנּוּבעג

 טול ןּוא ,ןסיורד ןיא ןענעז סָאװ ,יד ןגעק המכָח ןיא ךיז טריפ *
 ,ץלַאז טימ טצריוועג ,ןֵח טימ דימָּת ןייז דייר ערעייא ןלָאז* .טייצ יד סיוא
 .םענייא ןדעי ןרעפטנע טפרַאד ריא יװַאיװ ןייטשרַאפ טלָאז ריא ידּכ

 רעד ,סוקיכיט ןייז עיִדֹמ ךיא טעװ ,רימ טימ טלַאה עס יװ'
 .רַאה םעד ןיא טכענקטימ ןּוא רעניד רעיירטעג ןּוא רעדּורּב רעטּבילַאּב
 ידּכ ,עקַאט קעװצ ןקיָאד םעד ּבילוצ טקישעג ךייא ּוצ ךיא ּבָאה םיא *
 ערעײא ןטסײרט לָאז רע ידּכ ןּוא ,דנַאטש רעודנוא ןסיװ טלָאז ריא
 ,רעדּורּב ןטּבילַאּב ןּוא ןעיירטעג םעד ,ןסּומיסענָא טימ םענייאניא' ,רעצרעה
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 ,גנידצלַא ןגעוונופ ןייז עיִדֹומ ךייא ןלעװ ייז .ךייא ןּופ רענייא זיא סָאװ
 .ןעשעג זיא ָאד סָאװ

 סָאד ,סוקרַאמ ןּוא ,ךייא טסירג ,רענעגנַאפעג-טימ ןיימ ,סּוכרַאטסירַא *
 ;ןלעּפַאּב ןעמּוקַאּב טָאה ריא ןעמעוו ןגעוו) ןאָּבנ-רַּב ןּופ דניק-רעטסעוושעג

 סָאװ ,ַעּוׁשִי ןּוא * ,(ןעמענפיוא םיא ריא טלָאז ,ךייא ּוצ ןעמּוק טעװ רע ּביױא
 ,עטלַמעג יד ןּופ עקיצנייא יד ןענעז עקיזָאד יד ;סּוטסּוי ןפורעגנָא טרעוו
 ןענעז סָאװ ןּוא ,טָאג ןּופ תוכלַמ םעד רַאפ רעטעּברַאטימ עניימ ןענעז סָאװ
 ַא ,ךייא ןּופ רענייא ויא סָאװ ,סַארפַאּפע * .רימ רַאפ טסיירט ַא ןעוועג
 ןיא דימָּת ךייא רַאפ טפמעק רע ;ךייא טסירג ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןּופ טכענק

 ןלופ םעד ןיא טרעכיױרַאפ ןּוא ץנַאג ןייטש טלָאו ריא וַא ,תוליפּת ענייז

 ךַס ַא ךיז טיג רע וַא ,םיא ףיוא תֹודָע גָאז ךיא םירָאװ ** .טָאג ןּופ ןוצָר
 .סילָאּפַאריה ןיא יד רַאפ ןּוא ,עיקידָאַאל ןיא יד רַאפ ןּוא ,ךייא רַאפ ימ
 יד טסירג* .ךייא ןסירג ,סַאמעד ןּוא ,אפֹור רעטּבילַאּב רעד ,סַאקול:!

 סָאװ ,הליהק רעד ןּוא ,סַאפמינ ןּוא ,עיקידָאַאל ןיא ןענעז סָאװ רעדירּב
 טנעיילעג טעװ ווירּב רעקיוָאד רעד יװ םעדכָאנ ןּוא * .זיוה ריא ןיא זיא

 הליהק רעד ןיא ןרעװ טנעײלעג ךיוא לָאז רע זַא ,טעז ,ךייא ןשיװצ ןרעוו

 ןופ ווירּב םעד ןענעיל ךיױא טלָאז ריא ןַא ןּוא ;רעיקידָאַאל יד ןּופ
 ּוד סָאװ ,טסניד םעד ףיא גנּוטכַא ּביג :ןסוּפיכרַא טגָאז ןּוא ? .עיקידָאַאל
 .ןליפרעד םיא טסלָאז ּוד וַא ןּוא ,רַאה םעד ןיא ןעוועג לּבקמ טסָאה

 טקנעדעג .טנַאה רענעגייא ןיימ טימ ,סּולוָאּפ ,רימ ןּופ סּורג רעד *

 .ךייא טימ ןייז לָאז דֶסֶח .ןטייק עניימ

 א 1 5



 יד ּוצ ווירּב רעטשרע רעד
 רעקינָאלַאסעט

 ּוצ ,סּואעטָאמיט ןּוא ,סּונַאװליס ןּוא ,סולוָאּפ ןָאׂש
 טָאג ןיא רעקינָאלַאסעט יד ןּופ הליהק רעד 87
 -דֶסֶח :ַחיִׁשָּמַה ַעּושִי רַאה םעד ןּוא רעטָאפ םעד
 .םולָש ןּוא ךייא ּוצ

 תעּב ,עלַא ךייא רַאפ טָאג דימָּת ןעקנַאד רימ?
 ןוא* ;תוליִפּת ערעודנוא ןיא ךייא ןענָאמרעד רימ

 רעודנוא ,טָאג רַאפ רימ ןענָאמרעד רעהפיוא ןָא
 ןופ ימ ןּוא ,הדנומָא ןופ קרעװ רעייא ,רעטָאפ
 ןיא גנּונעפָאה ןופ טייקידלודעג ןּוא ,טּפַאשּביל
 ,ןסייו רימ םירָאװ* .ַחיִׁשָמַה ַעּושִי רַאה רעזדנוא

 .רעדסױא רעיא ,טָאג ןופ רעדירּב עטּבילַאּב
 ךייא ּוצ ויא הרוׂשּב רעודנּוא יװַאיװ* ,טײקטלַײװ

 ןיא ךיוא טרעיינ ,ןײלַא טרָאװ ןיא רָאנ טינ ןעמוקעג
 ךַס ַא ןיא ןּוא ,שֶדֹוקַה ַחּור םעד ןיא ןּוא הרובג

 ןשטנעמ ןיִמ ערעסָאװ טסייוו ריא יװיֹוזַא ;טײקרעכיז
 "טרעַײא ןּופ ךייא ןגעק ןויװעגסױרַא ךיז ןּבָאה רימ
 ןופ רעגלָאפכָאנ ןרָאװעג טנעו ריא ןּוא" .ןגעוו

 לּבקמ טָאה ריא תעּב ,רַאה םעד ןּופ ןּוא זדנּוא

 דיירפ טימ ,םיִיּוניִע ְךֵס ַא ןיא טרָאװ סָאד ןעוועג
 ןרָאװעג טנעז ריא זַא ,ױזַא" ,ׁשֶדֹוקַה-ַחּור םעד ןּופ
 עינָאדעקַאמ ןיא ןּבױלג סָאװ ,עלַא רַאפ ליּפשַײּב ַא

 ,ַאיַאכַא ןיא ןּוא
 סָאד ןרָאװעג טרעהעג ןיא ךייא ןּופ םירָאװ?

 ןוא עינָאדעקַאמ ןיא רָאנ טינ ,טָאג ןופ טרָאװ
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 ,טָאג ןיא הנּומָא רעיא ןעגנַאגעגסױרַא זיא טרָא ןכעלטיא ןיא טרעיינ ,ַאיַאכַא

 ןילַא ייז םירָאװ' .ןדער ּוצ ןּופרעד טעּפע קיטיינ טינ ןּבָאה רימ זַא ,יוװַא
 ,ךייא ייּב טַאהעג ןּבָאה רימ גנַאגנַײרַא ןיִמ רעסָאװ ,זדנוא ןגעוו ןלייצרעד
 ןעניד ּוצ ,טָאג ּוצ רעטעגּפָא ןּופ טרעקעגקעװַא ךייא טָאה ריא יױזַאיװ ןּוא
 ןעמעוו ,למיה ןופ ןּוז ןייז ףיוא ןטרַאװ ּוצ ןּוא *? ,טָאג ןתֶמָא ןּוא ןקידעּבעל ַא

 ןּופ ןייז -ליִצַמ ודנוא טּוט סָאװ ,ןֵעּוׁשִי ףיוא ,ןעװעג םיִתָמ'הָיַחמ טָאה רע
 .ןעמּוק טעװ סָאװ ,ןרָאצמירג םעד

 ךייא ייּב גנַאגנַײרַא רעודוא זַא ,רעדירּב ,טסייוו ןיילַא ריא םירָאװ ר

 ןּוא ןטילעג רעירפ ןּבָאה רימ רעּבָא תֹויָה* ;טסיזמּוא ןעוועג טינ זיא
 ךיז רימ ןּבָאה ,טסיװ 'ריא יװ ,ייּפיליפ ןיא ןרָאװעג טמעשרַאּפ ןענעז
 ךַס ַא ןיא טָאג ןּופ הרוׂשנ יד ןגָאװצנָא ךייא טָאג רעודנּוא ןיא טקרַאטשעג

 ךיוא ,האמּוט ןּופ טינ ,תועָט ןּופ טינ טמּוק גָאונָא רעזדנוא םירָאװ* .לגנַארעג

 ןופ טּבױלגַאּב ןרָאװעג ןענופעג ןענעז רימ יוװיֹזַא טרעיינ* ,תואָּמַר ןיא טינ
 ןלעפעג יװ טינ ;רימ ןדער ױזַא ,הריׂשּב רעד טימ טױרטרַאפנָא ןייז ּוצ טָאג
 םירָאװ* .רעצרעה ערעודנּוא טוװאּורּפ סָאװ ,טָאג טרעיינ ,ןשטנעמ ןרעװ ּוצ

 טינ ךױא ,טסײװ ריא יװ ,דייר-הפיִנַח טצונעג טינ לָאמניק ןּבָאה רימ
 טינ רימ ןּבָאה ךיוא" ;(תודָע ןַא ןיא טָאג) טפַאשגרַאק ןּופ לטנַאמ ןייק

 םַגַה ,ערעדנַא ןּופ טינ ןּוא ךייא ןּופ טינ ,ןשטנעמ ןּופ דובָּכ ןייק טכוזעג
 טרעיינ' .ןַחיִׁשְמ ןּופ םיחילש יו טיקנעעזעגנָא ןרעדָאפ טנעקעג ןּבָאה רימ
 עריא טרענ ןירעגַײז ַא יװ טקנוּפ ,ךייא ןשיוצ טרַאצ ןעוװעג ןענעז רימ

 ןענעז רימ ןּוא ,ךייא ּוצ ןגױצעג ודנוא סע טָאה יװַא* ;רעדניק ענעגייא
 טרעיינ ,טָאג ןּופ הרוׂשּב יד רָאנ טינ ,ךייא טימ ךיז ןלייט ּוצ ןעוועג טיירג

 .רעיט רעיז ןרָאװעג ודמוא טנעז ריא תֹמחַמ ,ןּבעל ןגייא רעודנּוא ךיוא
 גָאט ;גנּוגנערטשנָא ןּוא ימ רעודנוא ,רעדירּב ,טקנעדעג ריא םירָאװ'

 ןלַאפ טינ ךייא ןּופ םענייק ןלָאז רימ ידּכ ,טעּברַאעג רימ ןּבָאה טכַאנ ןּוא
 ריאו" .טָאג ןופ ?דרוׂשּב יד טגָאועגנָא ךייא רַאפ ןּבָאה ןּוא ,טסַאל ּוצ
 קידלישמּוא ןּוא קיטרַאפטכער ןּוא קילײה יװ ,טָאג ךיוא ןּוא ,תודָע טנעז

 טסייװ ריא לייוװ:! ;ןּבױלג סָאװ ,ךייא יּבַגל ןטלַאהרַאפ ךיז ןּבָאה רימ
 רעטָאפ ַא יװ ,טקיטומרעד ךייא ןּוא ,ןעוװעג ריִהְזַמ ךייא ןּבָאה רימ ױזַאיװ
 קידרעװ ןייג טלָאז ריא זַא * ,טגָאועג תודֵע ןּבָאה ןּוא ,רעדניק ענעגייא ענייז
 .טייקכעלרעה ןּוא תוכלַמ ןייז ּוצ ןפּורַאּב ךייא טּוט סָאװ ,טָאג רַאפ



 1243 א רעקינָאלַאסעט 5 ,ג--13 ,ב

 טָאה ריא תעּב סָאװ ,טָאג דימָּת רימ ןעקנַאד םעד ּבילוצ ןוא
 טָאה ,ודנּוא ןופ טרעהעג טָאה ריא סָאװ ,טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןעמּונעגנָא

 סע יװ טרעיינ ,ןשטנעמ ןּופ טרָאװ סָאד יװ טינ ,ןעװעג לּבקמ סע ריא
 ,ךייא ןיא ןקריוו ךיוא טּוט סָאװ ,טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ,ןתָמָארעד ןיא זיא
 יד ןּופ רעגלָאּפכָאנ ןרָאװעג טנעז ,רעדירּב ,ריא םירָאװ:* .ןּביױלג סָאװ
 טָאה ריא םירָאװ ;הדּוהי ןיא ןענעז סָאװ ,ַחיִׁשָמַה ַעּושִי ןיא טָאג ןּופ תוליהק

 ,ןדיי יד ןּופ יז יװ ,טַײלסדנַאל ענעגייא ערעייא ןּופ ןטילעג עּבלעז סָאד
 ןּבָאה ןּוא ,םיאיִבנ יד ןּוא ַעּושִי רַאה םעד ייס טעגרַהעג ןּבָאה סָאװ*

 רעדיוורעד ןענעז ןּוא ,טָאג ןלעפעגליואוו טינ ןעּוט ןּוא ,ןּבירטעגסױרַא זדנּוא
 ןלָאז יז זַא ,םייֹוג יד ּוצ ןדער ּוצ ודנּוא ןרעוורַאפ ייז לייוו** ,ןשטנעמ עלַא

 רעד רעּבָא ;דניז ערעיז ןייז ּוצ ;תצלַממ דימָּת ידּכ ,ןרעװ טעװעטַארעג
 .ןצנַאג ןיא רָאג טכַײרגרעד ןיוש ייז טָאה ןרָאצמירג

 טייצ רעצרוק ַא ףיוא ןענעז רימ יװ םעדכָאנ ,רעדירּב ,רעּבָא רימ *
 קרַאטש ןּבָאה ,ןצרַאה ןיא טינ ,טרַאװנגעק רעיא ןּופ ןרָאװעג טּבױרַאּב
 ןעמוק טלָאװעג רימ ןּבָאה רעּבירעד * ;םינָּפ רעיא ןעז ּוצ טַאהעג קֶׁשֲח
 טָאה ןטָׂש רעד ןּוא ,לָאמַאכָאנ ןּוא לָאמנייא ,סּולוָאּפ ,ךיא עקַאט ,ךייא ּוצ

 ,דירפ רעדָא ,גנונעפָאה רעודנּוא זיא סָאװ םירָאװ* .טרעטשעג זדנוא
 יִצ ?ןעמּוק ןייז ייּב ַעּוׁשִי רַאה רעודנוא רַאפ ךיז ןעמיר ןּופ ןיורק רעדָא
 .דיירפ ןּוא דובָּכ רעודנּוא טנעז ריא םירָאװ* ?טינ ןעד סע ריא טנעז

 ןּבָאה ,ןגָארטרעד טנעקעג טינ רעמ סע ןּבָאה רימ תעּב ,רעּבירעד ָּ
 ןוא* ,ןעטַא ןיא ןײלַא ןּבַײלּברַאפ ּוצ םַאוטָאר רַאפ טנכערעג רימ

 רעד ןיא רעניד סטָאג ןּוא רעדּורּב רעזדנּוא ,ןסּואעטָאמיט טקישעג ןּבָאה
 ,הנּומָא רעיא ןגעוונופ ןטסיירט ןּוא ןקרַאטש ּוצ ךייא ,ןֵחיִׁשָמ ןּופ הרוׂשּב
 ריא םירָאװ .תֹורָצ עקיזָאד יד רעּביא ןעלסיירט טינ ךיז לָאז רענייק זַאֹ*
 תעּב םירָאװ* .ןרָאװעג טמיטשַאּב רימ ןענעז םעד ּוצ וַא ,טסייװ ןיילַא
 ןלעװ רימ ןַא ,טגָאועגסױרָאפ ךייא רימ ןּבָאה ,ךייא טימ ןעוועג ןענעז רימ
 ,םעד ּבילּוצ* .סע טסייוו ריא יװ ןּוא ,ןעשעג זיא סע יוװיֹוזַא ,תורָצ ןדייל
 טקישעג ךיא ּבָאה ,ןגָארטרעד טנעקעג טינ רעמ ןיוש סע ּבָאה ךיא תעּב
 ךרּוד הָסָנִמ רעד ךייא טָאה רעמָאט ,הנּומֶא רעיא ןגעוונופ ןסיוורעד ּוצ ךיז

 .טסיומּוא ןעװעג ויא ימ רעודנּוא ןּוא ,ןויָסנ ַא ּוצ טכַארּבעג סעּפע
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 ןּוא ,זדנּוא ּוצ ךייא ןּופ ןעמוקעג זיא סּואעטָאמיט תעּב ,דניצַא רעּבָא"

 ,טפַאשּביל ןּוא הנּומָא רעיא ןּופ הריׂשּב עכעליירפ יד טכַארּבעג ודנוא טָאה
 ןעו ּוצ ודוא טקנעּב ןּוא ,ןטּוג םּוצ דימָּת ודנוא טקנעדעג ריא ןַא ןּוא
 ךייא רעּביא ,רעדירּב ,רַאפרעד רימ ןענעז' ,ךייא ךיוא רימ יוװיֹוזַא
 ;הנּומָא רעייא ךרוד ,טיוג ןּוא תורָצ ערעודנּוא עלַא ןיא ןרָאװעג טסיירטעג
 םירָאװ? .רַאה םעד ןיא טסעפ טייטש ריא ּביױא ,רימ ןּבעל טציא םירָאװ*
 רעצנַאג רעד רַאפ ,ךייא רַאפ טָאג ןּבעגּפָא רימ ןענעק קנַאד רעסָאװ

 ?טָאג רעודנּוא רַאפ ןגעװטרעַײא ןּופ ךיז ןעיירפ רימ רעכלעוו טימ ,דיירפ
 ןוא ,םיִנָּפ רעיא ןעו ןלָאז רימ וַא ,רעיײז רימ ןטענ טכַאנ ןּוא גָאט

 .הנּומָא רעיא ןיא טרענימעג ויא סָאװ ,סָאד ןצנַאגרעד ןלָאז
 ,ַעּוׁשִי רַאה רעודנוא ןּוא ,ןײלַא רעטָאפ ןּוא טָאג רעודנּוא לָאז ןּוא !ז

 ןסקַאװ ןכַאמ ךייא רַאה רעד לָאז ןוא .ךייא ּוצ געװ רעזדנוא ןריפ

 ,ןשטנעמ עלַא ּוצ ןּוא ,ןרעדנַא םּוצ רענייא טּפַאשּביל ןיא ךיז ןרעמ ןּוא
 ,רעצרעה ערעייא ןקרַאטש לָאז רע ידּכ * ,ךייא וצ ךיוא ןעּוט רימ יוװיֹוזַא

 ,רעטָאפ ןּוא טָאג רעודנוא רַאפ טייקילייה ןיא םּומ ַא ןָא ןַײז ןלָאז ייז זַא

 .עקילײה עני עלַא טימ ַעּוׁשִי רַאה רעודנוא ןופ ןעמוק םעד תעּב
 םעד ןיא ריִהְוֵמ ךייא ןענעז ןּוא ךייא רימ ןטעּב ,רעדירּב ,ףֹוס םּוצ

 ריא יױזַאיװ ודנּוא ןּופ ןעװעג ?לּבָקמ טָאה ריא יוװיֹוזַא זַא ,ַעּושִי רַאה ו
 ריא יװ ױזַא עקַאט ןּוא ,טָאג ןרעװ ןלעפעגליואוו ןּוא ןריפ ךיז טפרַאד
 טסייװ ריא םירָאװ* .רעמ ןּוא רעמ ץלַא ןָאט סע ריא טלָאז ,סָאד טּוט
 םירָאװ* .ַעּוׁשִי רַאה םעד ךרּוד ןּבעגעג ךייא ןּבָאה רימ טָאּבעג רעסָאװ

 -קירוצ ךיז טלָאז ריא ןַא :טייקילײה רעייא ,טָאג ןּופ ןוצָר רעד ויא סָאד

 ּוצ ןײלַא ױזַאיװ ןסיוו לָאז ךייא ןּופ רענייא רעדעי ןַא* ;תּוז ןּופ ןטלַאה
 גנּוטסּולג רעד ןיא טינ* ;דובָּכ ןּוא טייקילייה ןיא ילָּכ ענעגייא ןייז ןשרעהַאּב

 לָאז רענייק וַא* ;טָאג טינ ןענעק סָאװ ,רענידנצעג יד יוװיֹוזַא ,הוואַּת ןּופ
 זיא טָאג םירָאװ ;ןינָע םעד ןיא רעדּורּב ןייז ןעדווירק ןּוא ןייז רבֹוע טינ
 -ריהְזַמ סיורָאפ ךיוא ךייא ןּבָאה רימ יװיֹוזַא ,םעלַא םעד ףיוא םקֹונ ךיז
 ,האמוט ּוצ טינ ןפּורַאּב ודנּוא טָאה טָאג םירָאװ' ,ןויוועגפיוא ןּוא ןעוועג
 טכַארַאפ ,ןטכַארַאפ סע טוט סָאװ ,רעד ,רעּבירעד* .השודק ּוצ טרעיינ

 .שֶדֹוקַה ַחּור ןייז ךייא טיג סָאװ ,טָאג טרעיינ ,ןשטנעמ ןייק טינ
 טינ ריא טָאה ,רעדירב יד ןּופ טּפַאשּביל רעד ְךייַש סָאװ ןּוא'
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 ןרָאװעג טנרעלעג טנעז ןיילַא ריא םירָאװ ,ןּביײרש ךייא לָאז עמ ,קיטיינ
 ךיוא סע טּוט ריא םירָאװ* .ןרעדנַא םעד רענייא ןּבָאה ּוצ ּביל ,טָאג ןּופ

 רעּבָא ךייא ןענעז רימ .עינָאדעקַאמ ןיא ןענעז סָאװ ,רעדירּב עלַא עַגֹונּב
 טלָאז ריא ןַא ןּוא ,רעמ ןּוא רעמ ןָאט טלָאז ריא זַא ,רעדירּב ,ריהוַמ

 ןטעּברַא ּוצ ןּוא ,עקירעַײא סָאד ןָאט ןּוא ,קיאּור ןייז ּוצ ןענרעל ךיז

 ךייא טלָאז ריא ידּכ * ,ןטָאּבעג ךייא ןּבָאה רימ יוװיֹוזַא ,טנעה ערעייא טימ
 טינ טלָאז ריא ןּוא ,ןסיורד ןיא ןענעז סָאװ ,יד ןגעק קידנעטשנָא ןריפ

 .טינ םענייק ּוצ ןעמּוקנָא ןפרַאד
 סָאװ ,יד ןגעוונופ ,רעדירּב ,ןליוהרַאפ טינ ךייא ןּופ ןליוו רימ ןּוא *

 ,עקירעּביא יד יוװיֹוזַא ,ןייז רעַצמ טינ ךיז טלָאז ריא ידּכ ,ןפָאלשעגנַײא ןענעז
 יא ַעּוׁשִי זַא ,ןּבױלג רימ ּבױא םירָאװ'* .גנּונעּפָאה ןייק טינ ןּבָאה סָאװ

 ,יד ןעגנערּב טָאג ךיוא טעװ יװַא ,ןענַאטשעגפױא רעדיוו זיא ןּוא ןּברָאטשעג
 ןגָאז סָאד םירָאװ-* .םיא טימ םענייאניא ,ןַעּוׁשִי ןיא ןפָאלשעגנַײא ןענעז סָאװ
 ןענעז ןוא ,ןּבעל סָאװ ,רימ זַא ,טָאג ןופ טרָאװ םעד ךרוד ךייא רימ

 ךיז ןפֹואץיַאּב ןלעװ ,רַאה םעד ןּופ ןעמּוק םעד ףיוא ויּב ןּבילּבעגרעּביא

 רַאה רעד םירָאװ:* .ןפָאלשעגנַײא ןענעז סָאװ ,יד ןּופ רעירפ ןרעדעפ טינ
 םעד ןּופ לֹוק םעד טימ ,ןלַאש ַא טימ למיה ןּופ ןרעדינּפָארַא טעװ ןיײלַא
 ןזֵריִׁשְמ ןיא עטױט יד ןּוא ;טָאג ןופ רפֹש םעד טימ ןּוא ,םיכָאלַמַה-רַׂש
 ןענעז סָאװ ,ןּבעל סָאװ ,רימ ןלעװ ךָאנרעד " ;ןייטשפיוא םֶדֹוק ןלעוו
 ּוצ ,סנקלָאװ יד ןיא ייז טימ ןעמַאװצ ןרעוװ טּפַאכעגפױרַא ,ןּבילּבעגרעּביא
 טימ ןייז דימָּת רימ ןלעװ יװַא ןּוא ;טפּול רעד ןיא רַאה םעד ןענעגעגַאּב

 עקיוָאד יד טימ ןרעדנַא םעד רענייא טסיירט ,רעּבירעד'* .רַאה םעד

 | .דייר
 זַא ,קיטיינ טינ ריא טָאה ,רעדירּב ,םינַמז ןּוא ןטייצ יד ְךייַׁש סָאװ ןּוא
 ,טוג ץנַאג טסייװ ןיילַא ריא םירָאװ? .ןּבירש ןפרַאד ךייא לָאז עמ ח
 תעּב"* .טכַאנ רעד ןיא בִנַג ַא יוװיֹוזַא ןעמּוק טוט רַאה םעד ןּופ גָאט רעד וַא
 םיצּולּפ יז ףױא ןעמּוק טעװ טלָאמעד ,הװלַש ןּוא םולָש :ןגָאז ןעוט יז
 טינ ןפֹות-+ךיַאּב ןלעװ יו ןּוא ;ןץרעניװעג ַא ןּופ ןעַײװ יד יװ ,ךָארּב ַא
 רענעי זַא ,שינרעטצניפ רעד ןיא טינ טנעז ,רעדירּב ,רעּבָא ריא * .ןענירטנַא
 רעדניק טנעז עלַא ריא םירָאװ" ;בנָג ַא יװ ןלַאפַאּב ךייא לָאז גָאט
 ,טכַאנ רעד ןּופ טינ ןענעז רימ ;גָאט םעד ןּופ רעדניק ןּוא ,טייקיטכיל ןּופ
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 עס יװ ,ןפָאלש טינ רעּבירעד רימָאל" .שינרעטצניפ רעד ןּופ טינ ךיוא

 ,יד םירָאװ' .ןייז רעטכינ ןּוא ןכַאװ רימָאל טרעיינ ,עקירעּביא יד ןעּוט
 ןענעז ,-רוּכיִש ןענעז סָאװ ,יד ןּוא ;טכַאנ רעד ןיא ןפָאלש ,ןפָאלש סָאװ

 רימָאל ,גָאט םעד ןּופ ןענעז רימ תֹויָה ,רעּבָא רימ* .טכַאנ רעד ןיא רוּכיִש
 רַאפ ןּוא ,טפַאשּביל ןּוא הנּומָא ןּופ רעצנַאּפ םעד ןָאטנָא ןּוא ,ןייז רעטכינ
 טמיטשַאּב טינ ודנוא טָאה טָאג םירָאװ' .העּושי ןּופ גנּונעּפָאה יד ,רעוויק ַא

 רַאה רעודנוא ךרּוד העּוׁשי ןּופ גנּוּברַא רעד רַאפ טרעיינ ,ןרָאצמירג רַאפ
 רעדָא ןכַאװ רימ יצ ,ידּכ ,ןּברָאטשעג ודנוא רַאפ ויא סָאװ *? ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי

 םעד רענייא טסיירט ,ןֵכֹּב'י .םיא טימ םענייאניא ןּבעל רימ ןלָאז ,ןפָאלש

 .ךיוא טּוט ריא יװיֹוזַא ,ןרעדנַא םעד רענייא ףיוא טיוּב ןּוא ,ןרעדנַא
 סָאװ ,יד ןענעקרענָא טלָאז ריא ,רעדירּב ,רעּבָא ךייא ןטעּב רימ

 סָאװ ןּוא ,רַאה םעד ןיא ךייא רעּביא ןעייטש ןּוא ,ךייא ןשיוצ ךיז ןעִימ
 ןיא ץֶרֶא ְךֶרֶד ןּבָאה יװ רַאפ טלָאז ריא זַא ןּוא* ,-ריהומ ךייא ןענעז

 ןענעז רימ ןּוא :* .ךיז ןשיװצ םולָשּב טּבעל .קרעװ רעייז ןגעוונופ טפַאשּביל
 -כַײװ יד טקיטומרעד ,עכעלטנרָאמּוא יד טּפָארטש ,רעדירּב ,ריהוַמ ךייא

 זַא טעו"* .עלַא ןגעק קידלּודעג טייז ,עכַאװש יד רעטנּוא טנעל ,עקיצרַאה
 טכװ טרעינ ,סטכעלש רַאפ סטכעלש ןטלעגרַאפ טינ םענייק לָאז רענייק
 דימָּת טייזי* .ןשטנעמ עלַא ּוצ ןּוא ,ןרעדנַא םעד רענייא סטּוג ןָאט ּוצ דימָּת

 סָאד םירָאװ ;גנדצלַא רַאּפ טקנַאד ** ;רעהפיוא ןָא לֵלַּפתִמ טייז " ,ךעליירפ
 ;טסײג םעד טינ טשעל " .ַמיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןיא ךייא ּוצ טָאג ןּופ ןוצָר רעד זיא

 טסעפ טלַאה ,גנידצלַא סיוא טוואּורּפ*!י ;ןגָאז תואיִבנ סָאד הזַבמ טינ טייז
 .סטכעלש ןּופ םרָאפ יועדעי ןּופ ךייא טרעטַײװרעד-* ;טּוג זיא סָאװ ,סָאד

 ןּוא ;?רומיִלשַּב ןקילייה ךייא לָאז ןילַא םולָש ןּופ טָאג רעד ןוא

 םּומ ַא ןָא טיהעגּפָא ןצנַאג ןיא ןייז ףּוג ןּוא לעז ןּוא טסייג רעייא לָאז

 סָאװ ,רעד ןיא יירטעג** .ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי רַאה רעודנּוא ןּופ ןעמּוק םעד ייּב

 .ןָאט ךױא סע טעװ סָאװ ןּוא ,ןפּורַאּב ךייא טָאה
 .זדנוא רַאפ לֵלַּפתִמ טייז ,רעדירּב **
 .שּוק ןקילײה ַא טימ רעדירּב עלַא טסירג*

 לָאז ווירּב רעקיזָאד רעד וַא ,רַאה םעד ייּב ךייא רעװשַאּב ךיא

 .רעדירּב עלַא רַאפ ןרעװ טנעיילעג
 .ךייא טימ ןייז לָאז ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי רַאה רעודנּוא ןּופ דֶסֶח רעד *
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 רעקינָאלַאסעט יד ּוצ ווירּב רעטייווצ רעד
 יד ןּופ הֹליהק רעד ּוצ ,סואעטָאמיט ןּוא ,סּונַאװליס ןּוא ,סּולוָאּפ
 :ַחיִׁשָּמַה ַעּושִי רַאה םעד ןּוא ,רעטָאפ רעודנּוא ,טָאג ןיא רעקינָאלַאסעט א

 ַעּושי רַאה םעד ןּוא ,רעטָאפ םעד ,טָאג ןּופ םולָש ןּוא ךייא ּוצ דֶסֶחֹי

 .ַחיִׁשָמַה
 יװ ,רעדירּב ,ךייא רַאפ טָאג ןעקנַאד ּוצ דימָּת ביוחמ ןענעז רימ*

 יד ןּוא ,קרַאטש רעיז טסקַאװ הדנּומָא רעייא םירָאװ ,ןייז ּוצ ףרַאד עס
 ,ןרעדנַא םּוצ םענייא ןּופ ןרעמ ךיז טּוט ךייא ןּופ ןדיװטעי ןּופ טפַאשּביל

 ןגעוונופ טָאג ןּופ תוליהק יד ןיא ךייא טימ ךיז ןעמיר ןײלַא רימ זַא ,יוװַא +
 סָאװ ,תורָצ יד ןיא ןּוא תופידר ערעייא עלַא ןיא הנּומָא ןּוא תונָלבַס רעיא
 .רעּביא טגָארט ריא

 ןּופ טּפשִמ ןקיטרַאפטכער םעד ןּופ ןכייצ רענעפָא ןַא ויא סָאד*

 ?רוכלַמ םעד רַאפ יּואָר ןייז ּוצ ןרעװ טנכערעג טלָאז ריא ידּכ ,טָאג

 טכער ויא סע ּבױא ,ןֵכֹּב" ;ןדיײל ךיוא טּוט ריא ןכלעוו רַאפ ,טָאג ןּופ
 סָאװ ,ךייא ןּוא" ,ךייא ןקינייּפ סָאװ ,יד ּוצ ןייּפ ןטלעגרַאפ .ּוצ טָאג ייּב

 רַאה םעד ןּופ גוקעלּפטנַא רעד ייּב ,ודנּוא טימ הרחּונמ ,טקינייּפעג טנעז
 ,רעייפ ןקימַאלּפ ןיא טײקרַאטש ןייז ןּופ םיכָאלַמ יד טימ למיה ןּופ ַעּוׁשִי

 ּוצ ןוא ,טָאג טינ ןענעק סָאװ ,יד ּוצ המקנ ןטלעגרַאפ טעװ רע תעּב*
 ןלעװ ייז* .ַעּושִי רַאה רעודנוא ןּופ הרוׂשּב יד טינ ןכרָאהעג סָאװ ,יד
 ןופ םיִנָּפ םעד רַאפ ןּופ גנוּברַאדרַאפ רעקיּביא ןּופ ףָארטש יד ןדייל

 טעװ רע תעּב" ,טכַאמ ןייז ןּופ טייקכעלרעה רעד ןּופ ןּוא רַאה םעד
 טרעדנואווַאּב ןרעװ ןּוא ,עקילײה ענייז ייּב ןרעװ ּוצ טכעלרעהרַאפ ןעמּוק

 .טּבױלגַאּב ןעװעג ויא ךייא ייּב תודָע רעודנּוא םירָאװ ,עקיּבױלג עלַא ןּופ

 טָאג רעודנוא ןַא ,ךייא רַאפ לֵלַּפתִמ דימָּת ךיוא רימ ןענעז םעדרעּביא זי
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 ןליפרעד לָאז ןּוא ,גנּופּורַאּב רעיא ןיא יּואָר ןייז ּוצ ןטלַאה ךייא לָאז
 ידַּכ = ,זדנּומָא ןּופ גנואּוט ןּוא טייקסטיוג ןּופ רענַאּב ןדעי טײקרַאטש טימ

 ,טכעלרעהרַאפ ךייא ןיא ןייז לָאז ַעּוׁשִי רַאה רעזדנוא ןּופ ןעמָאנ רעד
 ַעּוׁשִי רַאה םעד ןּוא טָאג רעודנוא ןּופ דֶסֶח םעד טול ,םיא ןיא ריא ןּוא

 / .ַחְׁשֶמַה
 רעודנוא ןופ ןעמּוק םעד טימ תוכַײש ןיא ,רעדירּב ,ךייא ןטעּב רימ ןּוא
 רעיא ןַא ,םיא ּוצ גנולמַאונַײא רעזדנוא ןּוא ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי רַאה 3
 ןקָארשרעד טינ ךיוא ןוא ,ןרעװ טרירעצ םיצולּפ טינ לָאז דנַאטשרַאפ
 ,וירב ַא ךרוד רעדָא ,טרָאװ ַא ךרוד רעדָא ,טסייג ַא ךרּוד ייס ,ןרעװ

 יא רַאה םעד ןּופ גָאט רעד יװ ךיילג ,זדנּוא ןּופ ןעװעג טלָאװ רע יו
 .ןעמוקעג ןיוש

 טינ טעװ עס םירָאװ ;ןריפרַאפ טינ ןפֹואדץיַאּב ךייא רענייק זָאל*

 טקעלּפטנַא טעװ עס ןּוא ,גנּולַאפּפָא יד ןעמוק םדֹוק טעװ עס ןדייס ,ןעשעג

 סָאװ ,רע-ד* ,גנוּברַאדרַאפ ןּופ ןז רעד ,דניז ןּופ שטנעמ רעד ןרעוו

 ,טָאג ןפּורעגנָא טרעװ סָאװ ,ץלַא ןגעק ךיז טכייהרעד ןּוא טקינעּפשרעדיװ

 ,טָאג ןופ לכיֵה םעד ןיא טציז רע זַא ,יװַא ,טנידעג טרעװ סָאװ רעדָא
 ךיא תעּב וַא ,טינ ריא טקנעדעג יצ* .טָאג ַא יװ סױרַא ךיז טיג ןּוא

 טסיײװ ריא ןּוא" !?טגָאזעג סָאד ךייא ךיא ּבָאה ,ךייא טימ ןעוועג ךָאנ ןיּב

 ןרעװ טקעלּפטנַא לָאז רע ידּכ ןטלַאהפױא םיא טּוט עס סָאװ ,דניצַא

 ;ןקריװ ןיוש טוט תועשִר ןופ דֹוס רעד םירָאװ? .טייצ רעקירעהעג ןייז ןיא
 ןרעװ ןָאטעגּפָא טשרעוצ וומ ,ןטלַאהפיוא דניצַא סע טּוט סָאװ ,רעד רעּבָא

 ןעמעװ ,עשָר רעד ןרעװ טקעלּפטנַא טעװ טלָאמעד ןּוא* .געוו םעד ןּופ
 םיא ןוא ,לױמ ןיז ןופ םעטָא םעד טימ ןטייט טעװ ַעּוׁשִי רַאה רעד
 ןעמּוק ןייז סָאװ' .ןעמּוק ןייז ןּופ גנוניישרעד רעד ךרּוד ןעגנערּבמּוא

 ןוא טפַארק רעצנַאג רעד טימ ןטָׂש םעד ןופ גנוקריו רעד טול זיא
 ןופ ַײרערַאנּפָא רעצנַאג רעד טימ ןּוא* ,רעדנואו עשלַאפ ןּוא סנכייצ
 טינ ןּבָאה יז תֹמחַמ ;ןוױלרַאפ ןרעװ סָאװ ,יד רַאפ טייקיטכערעגמוא

 .ןרעװ טעװעטַארעג ןלָאז יז ידּכ ,תמָא םעד ןופ טפַאשּביל יד ןעוועג לּבקמ
 ןּביױלג ןלָאז יז זַא ,תועָט ןּופ גנוקריו ַא טָאג יז טקיש םעד ּבילּוצ ןּואיי
 טּבױלגעג טינ ןּבָאה סָאװ ,ןרעװ טּפשִמעג עלַא ןלָאז יז ידּכ* ;ןגיל ַא
 .טייקיטכערעגמוא ןיא ןגינעגרַאפ טַאהעג ןּבָאה טרעיינ ,תמָא םעד
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 עטּבילַאּב ,ךייא רַאפ טָאג ןעקנַאד ּוצ דימָּת ביוחמ ןענעז רעּבָא רימ !*
 טלייװרעדסױא טָאג ךייא טָאה רַאפרעד םירָאװ ;רַאה םעד ןּופ רעדירּב
 הנּומָא ןּוא טסייג םעד ןּופ טייקילייה ךרוד ,העּושי רעד ּוצ ןָא תלליִחּת ןּופ
 ,הרוׂשּב רעודנּוא ךרוד ןפּורַאּב ךייא טָאה רע סָאװ ּבילּוצ :* ;תמָא םעד ןּופ
 .ַחיִשְמַה ַעּושִי רַאה רעודנּוא ןּופ טייקכעלרעה רעד ןּופ גנוּברַא רעד ּוצ
 ,ןעגנורעפטנערעּביא יד ןיא ךיז טלַאה ןּוא ,טסעפ טייטש ,רעדירּב ,ןֵכְּב *
 ןופ ווירּב ךרּוד רעדָא ,טרָאװ ךרּוד ייס ,טנרעלעג ךייא טָאה עמ סָאװ
 .זדנּוא

 ,רעטָאפ רעודנוא ,טָאג ןּוא ,ןײלַא ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי רַאה רעודנוא ןּוא *'
 ןטּוג ןּוא טסיירט עקיּביא ןּבעגעג ודנּוא ןּוא טַאהעג ּביל ודנּוא טָאה סָאװ
 ןקיטסעפטנורג יז ןּוא רעצרעה ערעייא ןטסיירט לָאז" ,דָסֶח ךרּוד ןוחָטּב
 .טרָאװ ןּוא קרעװ ןטּוג ןדעי ןיא

 ןופ טרָאװ סָאד זַא ,ודּוא רַאפ -לֵלַּפתִמ טייז ,רעדירּב ,ףֹוס םּוצ
 ךיוא ויא סע יװיֹוזַא ,ןרעװ טכעלרעהרַאפ ןּוא ןפיול לָאז רַאה םעד :
 עוייּב ןּוא ענעּברָאדרַאפ ןּופ ןרעװ לוציִנ ןלָאז רימ ןַא ןּוא" ,ךייא ייּב
 ,ירטעג זיא רַאה רעד רעּבָא" .הנומָא ןּבָאה עלַא טינ םירָאװ ;ןשטנעמ
 ןענעז רימ ןוא* .ןוייּב םעד ןּופ ןטיהַאּב ןּוא ןקרַאטש ךייא טעװ סָאװ
 ,סָאד ןָאט ךיוא טעװ ןּוא טוט ריא ןַא ,ךייא עַגֹונּב רַאה םעד ןיא ַחּוטּב
 רעד ּוצ רעצרעה ערעייא ןריפ לָאז רַאה רעד ןּוא* .ןלעפַאּב רימ סָאװ

 .ןַחיִׁשְמ ןּופ תונָלבַס רעד ּוצ ןּוא ,טָאג ןּופ טפַאשּביל
 רעודוא ןּופ ןעמָאנ םעד ןיא ,רעדירּב ,ךייא ןלעפַאּב רימ ןּוא*

 סָאװ ,רעדּורּב ןדעי ןּופ ןדישּפָא ךיז טלָאז ריא וַא ,זֵרריִשָמַה ַעּוׁשִי רַאה
 ריא סָאװ ,גנורעפטנערעּביא רעד ךָאנ טול טינ ןּוא ,ךעלטנרָאמּוא ךיז טריפ
 ריא יװַאיװ ,טסײװ ןײלַא ריא םירָאװ" .זדנוא ןּופ ןעוועג ?לּבקמ טָאה
 ךעלטנרָאמּוא ןעמּונַאּב טינ ךיז ןּבָאה רימ םירָאװ ;ןָאטכָאנ ודנוא טפרַאד
 ,ןצימע ייּב טױרּב טסױמּוא ןסעגעג טינ ךיוא ןּבָאה רימ* ,ךייא ןשיווצ
 ידּכ ,טכַאנ ןּוא גָאט טעּברַאעג רימ ןּבָאה שינרעטַאמ ןּוא ימ ןיא טרעיינ
 טינ ןּבָאה רימ תֹמחַמ טינ' .טסַאל ןייק ןייז טינ ךייא ןּופ םענייק ןלָאז רימ
 ידּכ ,ךיא רַאפ ליּפשַײּב ַא ךי ןכַאמ ּוצ טרעיינ ,חרושר ןייק טַאהעג
 טימ ןעװעג ןענעז רימ תעּב וליפַא םירָאװ" .ןָאטכָאנ ודנוא טלָאז ריא
 ,ןטעּברַא טינ ליװ רעצימע ּבױא :ןלױּפַאּב סָאד-טָא ךייא רימ ןּבָאה ,ךייא
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 ךייא ןשיװצ עכעלטע וַא ,ןרעה רימ םירָאװ;י .ןסע טינ ךיוא רע לָאז

 ןענעז טרעיינ ,ןטעּברַא טינ לַלכִּב ןעּוט ןּוא ,ךעלטנרָאמּוא ףיוא ךיז ןריפ

 רַאה םעד ןיא ןענערָאװ ןּוא רימ ןלעפַאּב עכלעזַא ןּוא!* .לפעלכָאק
 .טיורּב ןגייא רעייז ןסע ןּוא ,הזחּונמָּב ןטעּברַא ןלָאז ייז זַא ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי
 .סטּוג ןָאט ןיא דימ טינ טרעװ ,רעדירּב ,רעּבָא ריא !*

 ןקיזָאד םעד ךרוד טרָאװ רעודנּוא ןכרָאהעג טינ טוט רעצימע ּביוא !+

 לָאז רע ידּכ ,םיא טימ טינ ךיז טרבַח ןּוא ,ןשטנעמ םענעי טקרעמַאּב ,ווירּב
 טרעיינ ,אנֹוׂש ןייק רַאפ טינ רעּבָא םיא טנכעררַאפ'* .ןרעװ טמעשרַאפ
 .רעדּורּב ַא יװ םיא טפָארטש

 ףױא םולָש ןּבעג דיִמָּת ךייא לָאז ןײלַא םולָש ןּופ רַאה רעד ןּוא !*
 .ךייא טימ ןייז לָאז רַאה רעד .ןגעװ עלַא

 יא סָאװ ,טנַאה רענעגייא ןיימ טימ ,סּולוָאּפ ,רימ ןּופ סּורג רעד"

 רעודנוא ןּופ -דֶסֶח רעד:* .ךיא ּביירש יװַא ;ווירּב ןדעי ןיא ןכייצ רעד
 .עלַא ךייא טימ ןייז לָאז ַחיִׁשְמַה ַעּוׁשִי רַאה
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 ּוצ ווירּב רעטשרע
 ןסואעטָאמיט

 םעד טול ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןּופ חיִלֹש ַא ,סּולוָאּפ
 {-1/} ַעשִי ןּופ ןוא ,לֵאֹוג רעודנּוא ,טָאג ןּופ טָאּבעג א
 יי ןיימ ,ןסואעטָאמיט ּוצ* ,גנונעפָאה רעזדנוא ,ַחיִׁשָמַה

 == ןּוא ,םימחַר ,דֶסֶח :הֹנּומֶא רעד ןיא דניק קידתֶמֶא - (// ראה
 |  .ַחֵשָמַה ַעּושִי ןּופ ןּוא ,רעטָאפ םעד ,טָאג ןּופ םולָש ן/ס}}

 .רַאה רעודנוא

 ןיא ןּביילּב ּוצ ןטעּבעג ךיד ּבָאה ךיא יװיֹוזַא* :
 ,עינָאדעקַאמ ןייק ןעגנַאגעג ןיּב ךיא תעּב ,סװעפע } =
 ּוצ טינ ,ןשטנעמ עסיוועג ןלעפַאּב טסלָאז ּוד ידּכ =

 ּוצ טינ ךיז ןּוא* ,גנונרעל ערעדנַא ןייק ןענרעל
 סָאװ ,ווירּב-סוחְי ןּוא תֹוׂשֲעַמדאבָּב טימ ןעמענרַאפ
 רַאפ רעמ ןעניד סָאװ ןּוא ,טינ ףֹוס ןייק ןּבָאה
 טָאג ןיא גנואיוּבפױא רעד רַאפ רעדייא ,תוישק
 טָאּבעג םעד ןּופ תילכַּת רעד םירָאװ* .הּּומֶא ךרוד
 ןסיוועג טּוג ַא ןּוא ץרַאה ןייר ַא ןּופ טפַאשּביל ןיא
 ךיז ןּבָאה לייט סָאװ ןּופ * ;תועיִבצ ןָא הנּומָא ןַא ןּוא

 ,םירּוּביִד עקיטשינ ּוצ טרעקעגּפָא ןּוא טרעטַײװרעד
 ,הרֹוּת רעד ןּופ סרערעל ןייז ּוצ ןרעגַאּב יז תעּב'
 סָאװ רעדָא ,ןגָאז ייז סָאװ טינ ןעייטשרַאפ יז םַגַה
 .ןטּפױהַאּב יז

 ּבױא ,טּוג ויא הדרֹוּת יד וַא ,ןסייוו רימ ןּוא ?
 זַא ,טסייװ רע לייוו' ,קיטכיר יז טצּונַאַּב רענייא

 םעד רַאפ ןרָאװעג טכַאמעג טינ ויא ץעועג סָאד
 -רעדיוו ןּוא עטכערעגמּוא יד רַאפ טרעיינ ,קידַצ 4
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 ,עקידרעװמּוא ןּוא םיִעָשר ידז רַאפ ,עקידניז ןּוא עזָאלטָאג יד רַאפ ,עקינעּפש

 רַאפ ,םיפאֹונ * ,םיחצֹור רַאמ ,סרעדרעמ-רעטומ ןּוא סרעדרעמ-רעטָאפ רַאפ
 רַאפ ,סרענגיל רַאפ ,ןשטנעמ ןּפַאכ סָאװ ,יד רַאפ ,םירָכז טימ ןגיל סָאװ ,יד
 ןופ ךוּפיה רעד ויא סָאװ ,שרעדנַא סעּפע ךָאנ ּבױא ןּוא ,סרערעווש-שלַאפ
 ךּורָּב טָאג ןּופ דובָּכ םעדז ןּופ הרוׂשּב רעד טול !! ,גנונרעל רעטנּוזעג רעד

 .ןרָאװעג טױרטרַאפנָא רימ ויא סָאװ ,אּוה

 רעודנוא ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ,ןפלָאהעג רימ טָאה סָאװ ,םיא קנַאד ךיא י*

 ךימ טָאה ןּוא ,יירטעג רַאט ןטלַאהעג ךימ טָאה רע סָאװ רַאפרעד ,רַאה
 ,רערעטסעל ַא ןעװעג רעירפ ןיּב ךיא םַגַה * ,גנּוניד ןייז רַאפ טמיטשַאּב

 טמערַאּברעד ךיז רע טָאה ךָאד .םינָּפ-תוזַע ןַא ןּוא ,רעגלָאפרַאפ ַא ןּוא

 :ןּבױלגמּוא ןיא טייהרעקידנסיו טינ ןָאטעג סע ּבָאה ךיא תֹמחַמ ,רימ ףיוא
 הנּומָא טימ טרעמעג קרַאטש ךיז טָאה רַאה רעודנּוא ןּופ דֶסֶח רעד ןּוא !*

 ןּוא ,טרָאװ סָאד ויא זרמָא* .ֵחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןיא ויא סָאװ ,טפַאשּביל ןּוא
 טלעװ רעד ןיא ןעמּוקעג זיא ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי זַא ,ןעמעננָא סע לָאז עמ יּואָר

 .רעטסערג רעד ךיא ןיּב יז ןופ סָאװ ,עקידניז ןייז ּוצ -ליצַמ ןײרַא
 רימ ןיא ידּכ ,םימחַר ןרָאװעג ןיװעגסױרַא רימ זיא םעד ּבילּוצ ךָאד !*

 ַא רַאפ ,טיקידלודעג עצנַאג ןייז ןזַײװסױרַא םדֹוק זֵריִׁשְמַה ַעּוׁשִי לָאז

 .ןּבעל ןקיּביײא םּוצ םיא ןיא ןּבױלג רעטעּפש ןלעװ סָאװ ,יד רַאפ ליּפשַײב
 טינ ןָאק גיוא ןייק סָאװ ןּוא ,ןכעלּברַאטשמּוא םעד ,ךלִמ ןקיּביא םעד ןּוא

 ןוא קיּבײא ףיוא טייקכעלרעה ןּוא רובָּכ ןייז לָאז ,טָאג ןקיצנייא םעד ,ןעז

 .ןֵמָא .קיּבייא
 ,סּואעטָאמיט ןּױו ןיימ ,ריד רעביא ךיא ּביג טָאּבעג עקיוָאד סָאד *

 ןפמעק וטסלָאז יז ךרוד ידּכ ,ריד ףיוא ןעייג סָאװ ,?רואּובנ יד טול
 לייט סָאװ ,ןסיוװעג טּוג ַא ןיא הנּומָא יד ןטלַאה ּוצ* ,ףמַאק ןטּוג םעד

 :הּומָא רעד עַגֹונּב ךָארּבפיש ןטילעג ןּוא ךיז ןּופ ןסיױטשרַאפ סָאד ןּבָאה
 -רעּביא ּבָאה ךיא ןעמעוו ,-רֶדנַסקְלַא ןּוא סואענעמיה טרעהעג ייז ּוצ

 .ןרעטסעל ּוצ טינ ןענרעל ןלָאז יז ידּכ ,ןטָׂש םעד טרעפטנעעג

 ןּוא ,תושקַּב ,םינּונחַּת ,תוליִפּת זַא ,?לָּכ םדֹוק רעּבירעד טָאר ךיא ר
 ןוא םיכָלמ רַאפ* ,ןשטנעמ עלַא רַאפ ןרעװ ןָאטעג ןלָאז ,ּבױלקנַאד

 ןוא קיאּור ַא ןריפ ןענעק ןלָאז רימ ידּכ ,ןּבױהרעד ןענעז סָאװ ,עלַא
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 ןוא טּוג ןיא סָאד* .טייקכעלרע ןּוא טייקמורפ רעדעי ןיא ןּבעל ליטש
 ןלָאז ןשטנעמ עלַא ןַא ,ליװ סָאװ* ,לֵאֹוג רעזדנוא ,טָאג רַאפ ןעמונעגנָא

 םירָאװ* .תמָא םענּופ שינעטנעקרעד רעד ּוצ ןעמּוק ןּוא ןרעוװו טעװעטַארעג
 שטנעמ רעד ,ןשטנעמ ןּוא טָאג ןשיװצ ץילָמ ןייא ןּוא ,טָאג ןייא ויא ןַארַאפ
 ;עלַא רַאפ גנוויילסױא ןַא רַאפ ׁשפָנ ןייז ןּבעגעג טָאה סָאװ' ,ַחיִׁשָמַה ַעּושי

 ןרָאװעג טמיטשַאּב ךיא ןיִּב םעד ּבילּוצ" .טייצ רעטכער ןייז ןיא תודָע ןַא

 ,(רקָש ןייק טינ ןּוא ,תמָא םעד גָאז ךיא) חיִלש ַא ןּוא רעפורסיוא ןַא רַאפ
 .תמָא ןוא הנּומָא ןיא םֶלֹועָה-תומּוא יד ןּופ רערעל ַא

 ןדעי ןיא ןייז -לְלַּפתִמ ןלָאז רענעמ יד זַא ,ךיא ליו רעּבירעד*
 ףיוא" .תוקֹולחַמ ןּוא ןרָאצ ןָא ,טנעה עקילײה ןּבייהפיוא ןלָאז ןּוא ,טרָא

 טימ ,גנודיילק רענעדײשַאּב ןיא ןצוּפ ךיז רעּבײװ ןלָאז ןפֹוא ןּבלעז םעד

 ,דלָאג רעדָא ,רָאה ענעטכָאלפעג ןייק טימ טינ ,תועיָנצ ןּוא טייקידוועמעש

 יװ ,םיבֹוט-םיִׂשעֵמ טימ טרעיינ" ,םישּוּבלַמ ערעיט רעדָא ,לרעּפ רעדָא
 ןענרעל יורפ ַא לָאז" .םּורפ ףיוא ךיז ןריפ סָאװ ,רעּבײװ רַאפ טסַאּפ עס

 תּושר ןייק טינ רעּבָא ּביג ךיא = .העָנֹכַה רעצנַאג רעד טימ טייהרעליטש
 טרעיינ ,ןַאמ םעד רעּביא ןשרעה ּוצ טינ ךיוא ,ןענרעל לָאז יז ,יורפ ַא

 .הֶוַח ךָאנרעד ,ןרָאװעג ןפַאשַאּב םדֹוק זיא םָדָא םירָאװ* .ליטש ןייז ּוצ
 טריפרַאפ זיא ּביײװ סָאד טרעיינ ,ןריפרַאפ טזָאלעג טינ ךיז טָאה םָדָא ןּוא 4

 ךרוד ןרעװ ?לוציִנ רעּבָא טעװ יי? .ןעװעג רבֹוע טָאה ןּוא ,ןרָאװעג

 ןוא טפַאשּביל ןּוא הנּומָא ןיא ןּבילּב ןלעװ יז בוא ,רעדניק ןרעּבעג

 .תועיָנֹצ טימ טייקילייה

 ַא ןופ טמַא סָאד טרעגַאּב רענייא ּבױת+ :טרָאװ סָאד ויא תרמָא ְּ
 ּומ רעייטשרָאפ רעד" .ךַאז עטּוג ַא ןרענַאּב רע טּוט ,רעייטשרָאפ

 ,ןסַאלעג ,רעטכינ ,ּביײװ ןייא ןּופ ןַאמ רעד ,רעלעפ ַא ןָא ןייז רעּבירעד
 ןייק טינ ,רוּכיִש ןייק טינ* .ןענרעל ּוצ קיאעפ ,זדֵרֹוא-סינכַמ ַא ,וָנָע ןַא
 ;טלעג ןּופ רעּבָאהּביל ןייק טינ ,שירעגירק טינ ,לדייא טרעיינ ,רעגעלש
 םַאזכרָאהעג רעדניק ענייז טלַאה סָאװ ,זיוה ןגייא ןייז טּוג טריפ סָאװ ,רענייא
 יװ טינ טיײיטשרַאפ רענייא ּבױא םירָאװ* ;טײקכעלרע רעצנַאג רעד טימ

 !טָאג ןּופ הֹדָע רעד רַאפ ןגרָאז רע ןָאק יװַאיװ ,זיוה ןגייא ןייז ןריפ ּוצ
 טעװ ןּוא ,ןָאלּבפױא ךיז רע טעװ רעמָאט ,-דימלַּת רעיינ ןייק טינ'

 ַא ןּבָאה ומ רע ,רעמ ךָאנ' .ןטָׂש םעד ןּופ טּפשִמ םעד ןיא ןלַאפנַײרַא



 4 ,ד--8 ,ג א סּואעטָאמיט 154

 ןיא ןלַאפנַײרַא טינ לָאז רע ידּכ ,ןסיורד ןיא ןענעז סָאװ ,יד ייּב םָש ןטּוג

 .ןטָׂש םעד ןּופ ץענ רעד ןיא ןּוא הֹּפרַח ןייק

 -טלּפָאט ןייק טינ ,טצנרע ןייז ןפליהעג ןפרַאד ןפֹוא ןּבלעז םעד ףיוא *
 ןסואימ ךָאנ ענדעשז טינ ,ןייװ ְךַס ןייק ּוצ ןּבעגעגרעּביא טינ ,עקיגנוצ

 .ןסיוװעג םענייר ַא ןיא הומָא רעד ןּופ דֹוס םעד ןטלַאה סָאװ? ;סניװעג
 ןלָאז ךָאנרעד ;ןרעװ טװאּורּפעגסױא םדֹוק ןלָאז עקיוָאד יד ךיוא ןּוא

 ןּבלעו םעד ףיױא-+ .רעלעפ ַא ןָא ןענעז יז ּביױא ,ןפליהעג יװ ןעניד יז
 ,רעטכינ ,סנירעּבַײרט-תוליִכר ןייק טינ ,טצנרע ןייז רעּבײװ יד ןפרַאד ןפֹוא
 ןריפ ןּוא ,יורפ ןייא ןּופ ןענַאמ ןייז ןלָאז ןפליהעג * .גנידצלַא ןיא יירטעג
 ןּבָאה סָאװ ,יד םירָאװ-* .רעוייה ענעגייא ערעייז ןּוא רעדניק ערעייז טּוג
 סיורג ןּוא ,גולעטש עטּוג ַא ךיז רַאפ ןעניוועג ,ןפליהעג יװ טנידעג טּוג

 .ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןיא זיא סָאװ ,הנּומָא רעד ןיא טייקיטּומ

 ריד ּוצ ןעמוק ּוצ ףָאה ךיא לייוו ,ריד ךיא ּביירש ןכַאז עקיזָאד יד!*

 עמ יװַאיװ ,ןסיוו ּוטסלָאז ,ןעמַאזרַאפ ךימ לעװ ךיא ּביױא ןּוא * ,ןכיג ןיא
 םעד ןּופ הֹדָע יד ויא סָאװ ,טָאג ןּופ וױה םעד ןיא ןעמענַאּב ךיז לָאז
 סיורג ,קפָסיילּב* .זרמָא םעד ןּופ דֹוסי ןּוא לַײז רעד ,טָאג ןקידעּבעל

 :טייקכעלטעג רעד ןּופ דֹוס רעד זיא
 ,שילפ םעד ןיא ןרָאװעג טקעלּפטנַא זיא טָאװ ,רע

 ,טסייג םעד ןיא טקיטרַאפטכערעג
 ,םיכָאלַמ ּוצ ןויװַאּב ךיז טָאה

 ,תומוא יד ןשיװצ ןרָאװעג טגָאזעגנָא זיא
 ,טלעו רעד ןיא טּבױלגעג

 .טייקכעלרעה ןיא ןרָאװעג ןעמּונעגפױרַא זיא

 לייט ןלעװ ןטייצ עטצעל יד ןיא זַא ,שוריִפּב טגָאז רעּבָא טסייג רעד

 ּוצ טײקמַאוקרעמפיוא ןעקנעש ןלעװ ןּוא ,הנּומָא רעד ןּופ ןלַאפקעװַא ו
 ןּופ ?פיִנַח רעד ךרּוד* ,טידָש ןּופ ןעגנונרעל ןּוא רעטסייג עשירעריפרַאפ
 טימ יװ ןסיוװעג ןגייא רעייז ןיא טנערּבעגסױא ,סנגיל ןדער סָאװ ,ןשטנעמ
 ןטלַאהוצקירוצ ךיז ןלעּפַאּב ןּוא ,ןּבָאה ּוצ הנּותַח ןרָסַא ייז* ;ןוייא סייה ַא
 קנַאד טימ ןרעװ ןעמּונעגנָא ןלָאז יז ,ןפַאשַאּב טָאה טָאג סָאװ ,ןוייּפש ןּופ
 שינעפעשַאּב עדעי םירָאװ* .תֹמָא םעד ןעײטשרַאפ ןּוא ןּביױלג סָאװ ,יד ןּופ
 עס ּבױא ,ןרעװ ןפרָאװרַאפ טינ ףרַאד ךַאז ןייק ןּוא ,טּוג זיא טָאג ןּופ
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 םעד ךרּוד טקילײהעג טרעװ עס םירָאװ* ;קנַאד טימ ןעמּונעגנָא טרעוו

 .הליִפּת ןּוא טָאג ןופ טרָאװ

 רעטּוג ַא ןייז ּוטסעװ ,רעדירּב יד רַאפ ןגיילריפ סָאד טסעװ ּוד ּביוא
 ןופ ןוא הומָא רעד ןּופ דייר יד ןיא טרענעג ,ַחיִׂשְמַה ַעּוׁשִי ןופ רעניד

 ןכַײװסױא רעּבָא ּוט' .ןעגנַאגעגכָאנ טסיּב ּוד סָאװ ,גנונרע-? רעטּוג רעד
 ּוצ ּוצ ךיד ןייוװעג ןּוא .תֹוׂשֲעַמ-אבָּב עשירעּביײװ עטלַא ןּוא עקידרעוװמוא

 ;ןצּנ םעניילק ןּופ זיא גנודליּבסױא עכעלרעּפרעק םירָאװ* ;טיײקמורפ
 ןּופ החָטבַה יד טָאה יז לייוו ,גנידצלַא רַאפ ךעלצּונ זיא רעּבָא טייקמורפ
 סָאד זיא זרמָא" .ןעמּוק טעװ סָאװ ,םעד ןּופ ןּוא ,ןּבעל ןקיטציא םעד
 םעד ּבילוצ םירָאװ .ןייז לּבקמ סע לָאז עמ סע ויא טרעװ ןּוא ,טרָאװ
 גנּונעפָאה רעודנוא טצעועג ןּבָאה רימ תֹמחַמ ,ןפמעק ןּוא ךיז רימ ןעִימ

 טֵרֹפִּב ,ןשטנעמ עלַא ןּופ לֵאֹוג רעד ויא סָאװ ,טָאג ןקידעּבעל םעד ףיוא

 .ןּביױלג סָאװ ,יד ןּופ
 ןטכַארַאפ טינ רענייק לָאז= .ןרעל ןּוא לעּפַאּב ןכַאז עקיזָאד יד וי

 ,טרָאװ ןיא ,ןּבױלג סָאװ ,יד רַאפ ליּפשַײּב ַא יז טרעיינ ,טייקכעלטנגוי ןייד

 ךיא זיּב* .טייקרעטיול ןיא ,הנּומָא ןיא ,טפַאשּביל ןיא ,רעגייטשסנּבעל ןיא

 טינ טלַאה * .ןענרעל ףיוא ,רסּומ ףיוא ,ןענעייל ףיוא גנוטכַא ּביג ,םּוק
 ןרָאװעג ןּבעגעג ריד זיא סָאװ ןּוא ,ריד ןיא יא סָאװ ,הדֹנָּתַמ יד גנירג

 יד רַאפ ךיד גרָאז* .םינקו יד ךרוד הכימס רעד טימ ןּוא האּובנ ךרּוד
 גּולקיװטנַא ןייד ידּכ ,ייז ּוצ רעּביא ןצנַאג ןיא ךיד ּביג ןּוא ,ןכַאז עקיזָאד

 רעד ףױא ןּוא ריד ףױא גנוטכַא ביג" .ןרעװ ןעזעג ןעמעלַא ןּופ לָאז

 ּוטסעװ ,סָאד ןָאט ןיא םירָאװ ,ןכַאז עקיזָאד יד ןיא ּבַײלּברַאפ ;גנונרעל
 .ךיד ןרעה סָאװ ,יד ייס ןּוא ,ךיד ייס ןייז ליִצַמ

 ַא יװ ריִהַמ םיא יז טרעיינ ,ןקָז ַא ףױא ןרעזייּב טינ ךיד טסלָאז
 יװ רעּבײװ ערעטלע יד: ,רעדירּב יװ ןשטנעמ ערעגנִיי יד ;רעטָאפ 1
 .טייקרעטױל רעצנַאג רעד טימ ,רעטסעווש יװ ערעגנַי יד ,סרעטּומ

 רעּבָא ּבױא* .;?רונָמלַא תֹמָאּב ןענעז סָאװ ,תונָמלַא דובָּכ ּפָא ּביג*
 -סױרַא ןענרעל תיִשאֵר יז ןלָאז ,ךעלקינייא רעדָא ,רעדניק טָאה הנְמלַא ןַא

 ערעייז ןטלעגרַאפ ּוצ ןּוא ,החָּפשִמ רענעגייא רעייז יּבַגל טייקמּורפ ןזַײװאּוצ
 ןַא יא סָאװ ,יד ןּוא* .טָאג רַאפ ןעמּונעגנָא יא סָאד םירָאװ ;ןרעטלע

 ,טָאג ףױא גנּונעפָאה ריא טצעזעג טָאה ,םַאזנייא זיא ןּוא ,הִנָמלַא עתֶמָא
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 סָאװ .,רעּבָא יד" .טכַאנ ןּוא גָאט ןָאט הליִפּת ןּוא ןטעּב ןייא ןיא טלַאה ןּוא
 ּוטסלָאז טָאד ןּוא" .טױט קידעּבעל זיא ,םבינּונעַּת ּוצ רעּביא ךיז טיג
 טגרָאז רעצימע רעּבָא בױא* .רעלעפ ַא ןָא ןייז ןלָאז יז ידּכ ,ןלעפַאּב

 רע טָאה ,דניזעגוױה ןגייא ןייז רַאפ טַרפִּב ןּוא ,םיבֹורק ענייז רַאפ טינ
 .רעקיּבױלגמוא ןַא יװ רעגרע זויא ןּוא ,הנּומָא יד טנקיילרַאפ

 ןופ רעקיצניװ טינ זיא סָאװ ,ענעי ןענעכיײצרַאפ ןעמ לָאז הֶנָמלַא ןַא'

 סָאװ" ,ןַאמ ןייא ןּופ ּבייװ סָאד ןעװעג ויא סָאװ ןּוא ,טלַא רָאי קיצכעז
 טָאה ,רעדניק ןעװעג לדַגמ טָאה סָאװ ,םיבֹוט-םיִׂשעֵמ רַאפ םָׁש ַא טָאה
 ןפלָאהעג טָאה ,עקילײה יד ןּופ סיפ יד ןשַאװעג טָאה ,םיחרֹוא ןעמונעגפיוא

 ערעגנַײ .םביבֹוט-םיִׂשעַמ ןיא ןעװעג קסֹוע ךיז טָאה ןּוא ,ענעטילעג יד
 ,ןֵחיִׁשְמ ןגעק טַײשרַאפ ןרעוו ייז תעּב םירָאװ ;ןגָאזּפָא וטסלָאז רעּבָא תונָמלַא

 ןּבָאה יז תֹמחַמ ,טּפשִמרַאפ ןרעװ ןּוא * ,ןּבָאה ּוצ הדונּותַח ייז ןרעגַאּב
 ןייז וצ ךיוא ךיז יז ןענרעל ייּברעד ** .תובָײחתִה עטשרע רעייז ןפרָאװרַאפ

 ךיוא טרעיינ ,ליופ רָאנ טינ ןּוא ;זוה ּוצ זיוה ןּופ םּורַא ןעייג ייז תעּב ,ליופ
 ליו ךיא:* .טינ רָאט עמ סָאװ ןדער ןּוא ,לפעלכָאק ןּוא סנירעלּפַאלּפ

 ןריפ ,רעדניק ןּבָאה ,ןּבָאה הנּותַח ןלָאז תונָמלַא ערעגנַיי יד זַא ,רעּבירעד

 ּוצ ףיױא אנֹוׂש םעד טייהנגעלעג ןייק ןּבעג טינ ןּוא ,טײקשיטַאּבעלַאּב יד
 ּביוא* .ןטָׂש םעד ךָאנ טרעקעגּפָא גנַאל ןיש ןּבָאה לייט םירָאװ:* ;ןרעטסעל

 הליהק יד לָאז ןּוא ,ןציטש ייז יז לָאז ,תונָמלַא טָאה ,טּבױלג סָאװ ,השֶא ןַא
 ןַא ףיוא ןענעז סָאװ ,יד ןציטש ןענָאק לָאז יז ידּכ ,טרעוװשַאּב ןרעוו טינ

 .תונָמלַא תמָא
 ןּופ יּואָר רַאפ ןרעװ ןטלַאהעג ןלָאז ,טּוג ןריפ סָאװ ,םינקז יד"

 .גנונרעל ןיא ןּוא טרָאװ םעד ןיא ךיז ןעִימ סָאװ ,ענעי טֵרפִּב ,דובָּכ ןטלּפָאט

 :טגָאז קוסָּפ רעד םירָאװ
 .אטשערד רע תעּב ,ליױמ סָאד סקָא ןַא ןדניּברַאפ טינ טסלָאז

 גנוקידלּושַאּב ןייק ןָא טינ םענ' .ןיול ןייז טרעװ זיא רעטעּברַא רעד ;ןּוא
 ,ןקידניז סָאװ ,יד** .תודָע יירד רעדָא ,ייווצ טול ןדייס ,ןטסטלע ןַא ןגעק
 .ןּבָאה ארֹומ ךיוא ןלָאז עקירעּביא יד ידּכ ,עלַא ןּופ ןגיוא יד ןיא ףָארטש
 עטלײװרעדסױא יד ןּוא ַחיִׁשָמֲה ַעּושִי ןוא טָאג רַאפ ריד לעפַאּב ךיא:!
 ןּוא ,לייטרּוארָאפ ןָא ןכַאז עקיוָאד יד ןטיהּפָא טסלָאז ּוד זַא ,םביכָאלַמ

 ,4 הכ םירבד =
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 טנעה יד ףױרַא קילײא טינ גײל= .טײקכעלַײטרַאּפ ךרּוד ןָאט טינרָאג
 ;דניז סנשטנעמ ערעדנַא ןיא קָלֵח ןייק טינ ךיוא ּבָאה ןּוא ,םענייק ףיוא
 ןייװ לסיּבַא ץּונ טרעיינ ,רעסַאװ ןייק רעמ טינ קערט" .ןייר ךיד טלַאה
 ,ןטײקפַאלש עטפָא ענייד ןּוא ןגעװ-ןגָאמ ןייד ןּופ

 סיורָאפ ןעייג ןּוא ,טקעלּפטנַא רָאלק ןענעז ןשטנעמ לייט ןופ דניז יד?!

 יד ןענעז ךיוא יֹזַא* .ןײגכָאנ יז ןעוט ןשטנעמ לייט רעּבָא ,טּפשִמ םּוצ
 ןענעק ,שרעדנַא ןענעז סָאװ ,עניװַא ןּוא ,טקעלּפטנַא רָאלק םיבֹוט-םיִׂשעַמ
 .ןרעװ ןגרָאּברַאפ טינ

 ענעגייא ערעייז ןטלַאה ןלָאז ,ךָאא םעד רעטנוא טכענק ןענעז סָאװ ,עלַא

 יד ןּוא טָאג ןופ ןעמָאנ רעד ידּכ ,דובָּכ ןדעי ןּופ יֹּואָר רַאפ ןרַאה
 ,םיניִמאַמ ןרַאה ןּבָאה סָאװ ,יד ןּוא" .ןרעװ טרעטסעלעג טינ ןלָאז גנונרעל

 ןעניד ייז ןוָאל טרעיינ ,רעדירּב ןענעז יז תֹמחַמ ,ןטכַארַאפ טינ ייז ןלָאז
 ןענעז ,סניוועג םעד ןופ ןעמענלייט ןעּוט סָאװ ,יד תֹמחַמ ,רעסעּב ךָאנ יז
 .ןטָאר ןּוא ןענרעל ּוטסלָאז עקיזָאד סָאד .טּבילַאּב ןּוא קיּביולג

 םיּכסַמ טינ זיא ןּוא ,גנונרעל ערעדנַא ןַא ןענרעל טּוט רעצימע ּביוא ?

 ,גנונרעל רעד ּוצ ןוא ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי רַאה רעודנּוא ןּופ דייר עטנוזעג יד ּוצ
 ,טינרָאג טסייוו ןּוא ןוָאלּבעגפױא רע זיא* ,טייקמורפ רעד טול זיא סָאװ

 עכלעוו ןּופ ,דייר ןּופ םיכּוסכיִס ןּוא תולאַׂש טימ שירַאנ ךיז טכַאמ טרעיינ
 םיחּוּכיװ"* ,םידַשח עוייּב ,ןעגנורעטסעל ,תוקֹולחַמ ,האנק סױרַא ןעמּוק עס
 ןופ טּבױרַאּב ןּוא דנַאטשרַאפ ןיא ןּברָאדרַאפ ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ ןּופ
 טייקמורפ" .סניוועג רַאפ געו ַא זיא טייקמורפ זַא ,ןעניימ סָאװ ,תמָא םעד
 טינרָאג ןּבָאה רימ םירָאװ" ;סניװעג סיורג ַא עקַאט יא טייקנדירפוצ טימ
 ;ןגָארטסױרַא טינרָאג ךיוא ןענעק רימ ןּוא ,טלעוו רעד ןיא טכַארּבעגנַײרַא
 .ןדירפוצ םעד טימ ןייז רימ ןפרַאד ,קעדוצ ַא ןּוא ןַײּפש רעּבָא רימ ןּבָאה*
 ןּוא ןויָסנ ַא ןיא ןײרַא ןלַאפ ,ךייר ןייז ּוצ טגיינעג ןענעז סָאװ ,רעּבָא יד*
 סָאװ ,עכלעוַא ,תוואַּת עכעלדעש ןּוא עשירַאנ ְךַס ַא ןיא ןּוא ץענ ַא ןיא
 יד םירָאװ'" .שינעּברַאדרַאפ ןּוא גנורעטשעצ ןיא ןשטנעמ ןעקנירטרעד
 קידנגָאי ןּוא ,סטכעלש םיניִמ עלַא ןּופ ׁשֶרֹש רעד ןיא טלעג ּוצ טפַאשּביל
 ןּבָאה ןוא ,המָא רעד ןופ ןרָאװעג טריפעגּפָארַא לייט ןענעז ,ךָאנרעד ךיז
 : .ןקיטייו ְךֵס ַא טימ ןכָאטשעגכרוד ךיז

 יג ןּוא ;ןכַאז עקיוָאד יד ןּופ ןירטנַא ,טָאג ןּופ שטנעמ ָא ,רעּבָא ּוד!
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 ףמעק :? .תוויִנַע ,תונָלבַס ,טפַאשּביל ,הנּומֶא ,טייקמורפ ,טײקיטרַאפטכער ךָאנ
 ּוצ ,ןּבעל ןקיּבײא םעד ןיא ןָא ךיד ּפַאכ ,הנּומָא רעד ןּופ ףמַאק ןטּוג םעד

 רַאפ תודָע טּוג ַא טגײלענּפָא טסָאה ןּוא ,ןרָאװעג ןפּורַאּב טסיּב ּוד ןכלעוו
 ,גנידצלַא וצ ןּבעל טיג סָאװ ,טָאג רַאפ ריד לעּפַאּב ךיא * .תודָע ְךֵס ַא

 טוג ַא טגײלענּפָא סּוטַאליּפ סיטנָאּפ רַאפ טָאה סָאװ ,ַחיִׁשָמַה ַעּושִי רַאפ ןּוא
 ,רעלעפ ַא ןָא ןּוא ,קעלפ ַא ןָא ,טָאּבעג סָאד ןטיהּפָא טסלָאז ּוד זַא:+ ,תודָע

 ןזַײװַאּב טעװ סָאװ * ,ַחיִׁשָּמַה ַעּושִי רַאה רעזדנוא ןּופ גנוניישרעד רעד ויּב

 רעקיצניא ןּוא רעטשטנעּבעג רעד זיא'ס רעװ טייצ רענעגייא ןייז ןיא
 ןײלַא רע רָאנ סָאװ ** ,ןרַאה ןּופ רַאה ןּוא ,םיכָלמַה ךלַמ רעד ,רעקיטלעוועג

 ןָאק רענייק סָאװ ,טכיל ןיא ןעניואוו טּוט סָאװ ןּוא ,טײקכעלּברַאטשמּוא טָאה
 ;ןעז טינ ןָאק ןּוא ןעועג טינ טָאה שטנעמ ןייק ןעמעוו ,ןעמּוקּוצ טינ וצרעד
 .ןֵמָא .טכַאמ עקיּבייא יד ןּוא דובָּכ רעד טרעהעג םיא

 יז ןַא ,ןלעפַאּב ּוטסלָא טלעװ רעקיטניה רעד ןּופ עכייר ידי"

 ףיא גנּונעפָאה רעיז ןלעטש טינ ךיוא ןּוא ,שירעמענרעּביא ןייז טינ ןלָאז
 ץלַא ודנוא טיג סָאװ ,טָאג ףיוא טרעיינ ,תוריִׁשַע ןּופ טייקרעכיומוא רעד
 -םיִׂשעַמ ןיא ךייר ןייז ןּוא ,סטּוג ןָאט ןלָאז יז זַא!* ;ןסינעג םּוצ רֵתֹוהוייַד
 ןטוג ַא ןעלמַאונָא ךיז ןּוא* ,ןפלעהּוצטימ ןּוא ןייז ּוצ בדָנִמ טיירג ,םיבֹוט

 .ןּבעל ןקידתֶמָא ןיא ןּפַאכנָא ךיז ןלָאז יז ידּכ ,אֹובָל דיִתָעל דֹוסי
 -עג טרעפטנעעגרעּביא ריד זיא סָאװ ,סָאד ּפָא טיה ,סואעטָאמיט ָא*

 סָאװ ,םעד ןּופ םיכּוסכיִס ןּוא ןעַײרעלּפַאלּפ עקידרעוװמּוא סיוא ךַײװ ןּוא ,ןרָאװ

 טימ ּפֶא ךיז ןּביג סָאװ ,לייט סָאװ*! ,המכָח ןפּורעגנָא תועָט ְךֶרֶדֹּב טרעוו

 .הנּומָא רעד עֶגֹונּב תועָט ַא טכַאמעג ןּבָאה ,םעד

 .ריד טימ ןייז לָאז דָסֶח

 שצשששצשצשצששצ 46 5146 146 5146 ל/46 4656
 ןסואעטָאמיט ּוצ ווירּב רעטייווצ רעד

 רעד טול ,טָאג ןּופ ןוצָר טעד ךרּוד ,ַחיִׁשְמַה ַעּוׁשִי ןּופ חיָלש ַא ,סּולוָאּפ א
 ,ןסואעטָאמיט ּוצ* ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןיא זיא סָאװ ,ןּבעל םעד ןּופ החָטבַה
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 ַעּושִי ןוא ,רעטָאפ םעד ,טָאג ןּופ םולָש ,םימחַר ,דָסֶח :דניק טּבילַאּב ןיימ
 .רַאה רעזדנוא ,ַחיִׁשָמַה

 ןיר ַא ןיא ןָא תובָא עניימ ןּופ ןיד ךיא ןעמעװ ,טָאג קנַאד ךיא *
 ןוא גָאט .תרוליִפּת עניימ ןיא ךיד ךיא קנעדעג רעהפיוא ןָא יװ ,ןסיוועג
 ,ןרערט ענייד ןיא ךימ ןָאמרעד ךיא תעּב ,ןעז ּוצ ךיד ךיא קנעּב* טכַאנ
 ןייד ןיא ךימ ןָאמרעד ךיא תעּב"* .החמִׂש טימ לּופ ןרעװ לָאז ךיא ידּכ

 רעטּומ-רעטלע ןייד ןיא טניואוועג רעירפ טָאה סָאװ ,הנּומָא רעקיטכירפיוא

 .ריד ןיא ךיוא ,רעכיז ןיּב ךיא ןּוא ,עקינוי רעטּומ ןייד ןיא ןּוא סיאול
 ,טָאג ןּופ הֵנָּתַמ יד ןקעוורעד טסלָאז ּוד זַא ,ךיד ךיא ןָאמרעד םעד ּבילּוצ *

 טָאה טָאג םירָאװ' .טנעה עניימ ןּופ ןגײלפױרַא םעד ךרּוד ריד ןיא זיא סָאװ
 טפַאשּביל ןּוא טכַאמ ןּופ טרעיינ ,דחַּפ ןּופ טסייג ןייק ןּבעגעג טינ זדנוא

 .גנונעדרָא ןּוא
 ךיוא ,רַאה רעודנּוא ןּופ תֹודָע םעד ןגעוונופ טינ ךיד םעש רעּבירעד *

 הרוׂשּב רעד רַאפ טייקירעוװש דייל טרעיינ ;םענעגנַאפעג ןייז ,רימ טימ טינ
 ןדנּוא טָאה ןּוא ,ןעוועג ליצַמ ודנּוא טָאה סָאװ' ,טָאג ןּופ טכַאמ רעד טול

 טרעיינ ,ךָאנ םיִׂשֹעַמ ערעודנּוא טול טינ ,גנּופּורַאּב רעקילײה ַא טימ ןפּורַאּב

 ַעּוׁשִי ןיא ןרָאװעג ןּבעגעג ןדנּוא זיא סָאװ ,דֶסֶח ןּוא העָד רענעגייא ןייז טול

 ךרּוד ןרָאװעג טקעלּפטנַא טציא זיא ןּוא ? ,ןטייצ עקיּביײא רַאפ ןּופ ַחיִׁשָּמַה
 טפַאשעגּפָא טָאה סָאװ ,ַחיִׁשְמַה ַעּוׁשִי ?לֵאֹוג רעזדנּוא ןּופ גנוניישרעד רעד
 טכיל םּוצ טײקכעלּברַאטשמּוא ןּוא ןּבעל טכַארּבעג טָאה ןּוא ,טיױט םעד

 רֹׂשַבֹמ ַא רַאפ ןרָאװעג טמיטשַאּב ךיא ןיּב ריא ּוצ סָאװ !! ,הריׂשּב רעד ךרוד
 ;ןכַאז עקיזָאד יד ךיוא ךיא דייל םעד ּבילּוצ = .רערעל ַא ןּוא חיָלׁש ַא ןּוא
 ,טּבױלגעג ּבָאה ךיא ןעמעוו ,םיא ןעק ךיא םירָאװ .טינ ךימ םעש ךיא ךָאד
 םיא ּבָאה ךיא סָאװ ,סָאד ןטיהּוצּפָא תלֹוכיִּב יא רע וַא ,רעכיז ןיּב ךיא ןּוא
 עטנװעג ןּופ ליּפשַײּב םעד טלַאה" .גָאט םענעי רַאפ טרעפטנעעגרעּביא
 זיא סָאװ ,טּפַאשּביל ןּוא הנּומָא ןיא ,טרעהעג רימ ןּופ טסָאה ּוד סָאװ ,דייר

 -רעּביא ריד ויא סָאװ ,עטּוג סָאד ןטיהּפָא טסלָאז'* .זֵריִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןיא
  ,זדנוא ןיא טניואוו סָאװ ,שֶדֹוקַה-ַחּור םעד ךרּוד ,ןרָאװעג טרעפטנעעג

 טרעקענּפָא ךיז ןּבָאה ,עיזַא ןיא ןענעז סָאװ ,עלַא זַא ,ּוטסײװ סָאד
 לָאז רַאה רעד: .סענעגָאמרעה ןּוא סּולעגיפ ןרעהעג ייז ּוצ ;רימ ןּופ
 ךימ טָאה רע םירָאװ ,סורָאפיסענָא ןּופ זיױה םעד ףיוא ןעמערַאּברעד ךיז
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 טרעינ" ,ןטײק ענימ טימ טמעשעג טינ ךיז טָאה ןּוא ,טקיוקרעד טּפָא

 ןּוא ,טכװעג קיסילפ ךימ רע טָאה ,םיר ןייק ןעמּוקעג זיא רע תעּב
 ײּב םימחַר ןעניפעג ּוצ ןּבעג םיא לָאז רַאה רעד *- ,ןענופעג ךימ טָאה
 ,סוועפע ןיא טנידעג רימ טָאה רע ןכַאז לפיוו ןיא ןּוא - ,גָאט םענעי ןיא טָאג

 .טּוג רעייז ּוטסיײװ
 ןיא זיא סָאװ ,דָסֶח םעד ךרוד טקרַאטשעג רעװ ,ןּוז ןיימ ּוד ,ןֵכּב
 ןשיוצ רימ ןּופ טרעהעג טסָאה ּוד סָאװ ,ןכַאז יד ןּוא" .ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי 2

 תלֹוכיִּב ןייז ןלעװ סָאװ ,ןשטנעמ עיירטעג ּוצ רעּביא רעפטנע ,ְךַס ַא תֹודָע

 רעטּוג ַא יװ ,רימ טימ טייקירעװש דייל* .ןענרעל ּוצ ערעדנַא ךיוא

 טרעטנַאלּפרַאפ טסניד ףיוא רענלעז םּוש ןייק * .ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןופ רענלעז

 ןרעװ ןלעפעגליואוו לָאז רע ידּכ ,ןּבעל םעד ןּופ םיִקָסַע יד ןיא טינ ךיז

 רעצימע ּבױא ןּוא* .רענלעז ַא רַאפ ןּבירשרַאפ םיא טָאה סָאװ ,םעד
 טָאה רע ןדייס ,טנַײרקעג טינ רע טרעװ ,ןליּפש יד ןיא ךיוא טפמעק

 ןייז ףרַאד ,ןעִימ ךיז טּוט סָאװ ,רערעקַא רעד* .ןיִד םעד טול טפמעקעג

 םירָאװ ;גָאז ךיא סָאװ ייטשרַאפ' .תוריֵּפ יד ןּופ ןסינעג ּוצ רעטשרע רעד

 .גנידצלַא ןיא שינעדנעטשרַאפ ןּבעג ריד טעװ רַאה רעד
 םעד ןּופ ,םיתָמַה-תִיְחּת ןענַאטשעגפיױא זיא סָאװ ,ַחיִׁשָמַה ַעּושִי קנעדעג'*

 ויֹּב תורָצ ךיא דייל ריא ּבילּוצ סָאװ' ,הרוׂשּב ןיימ טול ,ןדִוָד ןּופ ןעמָאו

 .ןדנוּבעג טינ ןיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד רעּבָא ;רעכערּברַאפ ַא יװ ,ןטייק
 ךיוא ידּכ ,עטלייװרעדסיוא יד ןגעוונופ גנידצלַא ךיא גָארטרעד רעּבירעד !*

 רעקיּבײא טימ ,ַחיִשָמַה ַעּושִי ןיא ויא סָאװ ,העּושי יד ןכיירגרעד ןלָאז יז

 טימ ןּברָאטשעג ןענעז רימ ּבױא :טרָאװ סָאד זיא תרמָא!: .טייקכעלרעה
 רימ ןלעװ ,ןגָארטרעד רימ ּבױא ? .םיא טימ ןּבעל ךיוא רימ ןלעװ ,םיא

 ךיא רע טעװ ,ןענעקיילרַאפ םיא ןלעװ רימ ּבױא ;םיא טימ ןשרעה ךיוא

 ךָאד רע טּבַײלּברַאפ ,יירטעג טינ ןענעז רימ בוא :* ;ןענעקיילרַאפ זדנוא
 .ןענעקיילרַאפ טינ ןײלַא ךיז ןעק רע םירָאװ ;יירטעג

 ןַא ,טָאג רַאפ יז לעּפַאּב ןּוא ,ןכַאז עקיזָאד יד ןיא ייז ןָאמרעד !!

 רָאנ ,טינרָאג ףיױא ןצונ סָאװ ,דײר רעּביא ןרעּפמַא טינ ךיז ןלָאז יז
 ,טָאג רַאפ ךיז ןלעטש ּוצ ךיד :מַאב * .ןרעה ןעּוט סָאװ ,יד ןּברַאדרַאפ
 סָאװ ןּוא ,ןעמעש טינ ךיז ףרַאד סָאװ ,רעטעּברַא רעטוואּורּפעגסױא ןַא יװ
 -מוא סא רעּבָא ךַײװ* .תמָא ןּופ טרָאװ םעד טימ טכער ךיז טײנַאּב
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 ןוא" ,תועשִר סָאד רעטייװ ןרעמרַאפ ייז םירָאװ ;ןעַײרעלּפַאלּפ עקידרעוו
 טרעהעג יז ּוצ .דנַארּב רעטלַאק ַא טּוט עס יװ ,ןסע טעװ טרָאװ רעייז
 ייֵז לייוו ,תמָא םעד ןּופ טרעקעגּפָא ןּבָאה סָאװ * ,סוטעליפ ןּוא סואענעמיה

 .לייט ןּופ הנּומָא יד ןרעטשעצ ןּוא ,ןעוװעג ןיוש זיא םיִתָמַה-תִיְחּת זַא ,ןגָאז
 ןקיוָאד םעד טָאה ןּוא ,טײטשַאּב טָאג ןופ דֹוסי רעקרַאטש רעד ךָאד *

 סָאװ ,רעניא רעדעי לָאז :ןּוא ;םיא ןרעהעג סָאװ ,יד ןעק טָאג :םתֹוח

 .טכערמּוא ןּופ ןרעקּפָא ,טָאג ןּופ ןעמָאנ םעד ןָא טפּור
 ןּופ ןּוא דלָאג ןּופ םילָּכ רָאנ טינ ןַארַאפ ןענעז ויוה סיורג ַא ןיא יי

 ןּוא ,דובָּכ םּוצ לייט ןּוא ;דרע ןּופ ןּוא ץלָאה ןּופ ךיוא טרעיינ ,רעּבליז
 יד ןּופ ךיז טרעטַײל רעצימע ּבױא ,רעּבירעד': .דובָּכמּוא םּוצ לייט
 םעד רַאפ קיסַאּפ ,טקילײהעג ,דדובָּכ םּוצ ילָּכ ַא ןייז רע טעװ ,עקיזָאד
 -טנגּי ןּופ רעּבָא ןירטנַא= .קרעװ ןטּוג ןדעי ּוצ טײרּבעגנָא ,ןצּונ סרַאה

 ,יד טימ םולָש ,טפַאשּביל ,הנּומָא ,טײקיטרַאפטכער ךָאנ ייג ןּוא ,תֹוואַּת
 עשירַאנ סיוא רעּבָא ךַײװ=* .ץרַאה ןייר ַא ןּופ רַאה םעד ןָא ןפור סָאװ

 .ןתוָקֹולחַמ ּוצ ןעגנערּב יז זַא ,טסייװ ּוד לייוו ,תרוישק עקידנסיװמּוא ןּוא

 ּוצ ךעלטנַײרפ ןייז טרעיינ ,ןגירק טינ ךיז ףרַאד טכענק סרַאה םעד ןּוא?!
 יד ןרעסעּבסױא תוויָנַע ןיא ןּוא* ,קידלודעג ,ןענרעל וצ קיאעפ ,ןעמעלַא

 ,ןגירק הטְרַח ןלָאז ייז זַא ,ןקיליװַאּב טָאג טעװ רשפָא .עקינעּפשרעדיװ

 ןופ ץענ רעד ןּופ ןענירטנַא ןלעװ ייז ןּוא* ,תרמָא םעד ןענעקרעד ןּוא
 ןעגנַאפעג ןרָאװעג ןעמונעג םיא ךרּוד ןענעז ייז יװ םעדכָאנ ,ןטֵָׂש םעד

 .ןוצָר ןייז רַאפ
 ערעווש ןעמוק ןלעװ געט עטצעל יד ןיא וַא ,ןסיוו ּוטסלָאז סָאד ןּוא

 -ּביל ,ןײלַא ךיז ןּופ סרעּבָאהּביל ןייז ןלעװ ןשטנעמ םירָאװ? .ןטייצ :
 קינעּפשרעדיװ ,סרערעטסעל ,הווַאגיײלעַּב ,סרעמירַאּב ,טלעג ןּופ סרעּבָאה
 ,ךעלּבעגרַאפמּוא ,ךעלשטנעממוא* ,קילײהמוא ,רַאּבקנַאדמּוא ,ןרעטלע ןגעק

 ,םינָׂשקַע ,םירסֹומ * ,סטּוג ןּופ םיאנֹוׂש ,קידתֹויְרְזכַא ,םיִללֹוז ,רעּבַײרט-תוליכר
 סָאװ* ,טָאג ןּופ סרעּבָאהּביל יװ רעמ גונעַּת ןופ סרעּבָאהּביל ,ןזָאלּבעגפױא
 .ריא ןּופ טכַאמ יד ןענעקיילרַאפ יז תעּב ,טייקמּורפ ןּופ םינָּפ ַא ןּבָאה
 ןרעהעג עקיזָאד יד ּוצ םירָאװ" .ּפָא ךיד רעק עקיָאד יד ןּופ ךיוא
 ,רעּבײװ עשירַאנ ןעגנַאפעג ןעמענ ןּוא ,רעוייה ןיא ןײרַא ןעזױּפ סָאװ ,יד
 ןענרעל דימָּת סָאװ' ,תוֹואַּת ײלרעלַא ןּופ טריפרַאפ ,דניז טימ ןדָאלַאּב
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 טקנוּפ ןּוא* .תֹמָא םעד ןּופ ןסיװ םּוצ ןעמּוק טינ לָאמנייק ןענעק ןּוא ,ייז

 ךיז יז ןעּוט יװַא ,ןהשֹמ טלעטשעגנגעק ךיז ןּבָאה סיִרּבמִי ןּוא סיִנֵי יו
 ,דנַאטשרַאפ ןיא ןּברָאדרַאפ ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ ;תמָא םעד ןלעטשנגעק ךיוא
 :ןעמוק טינ רעטייוװ רעּבָא ןלעװ ייז' .הנּומָא רעד עַגֹונּב ןפרָאװרַאפ ןּוא
 ךיוא יא סע יװיֹוזַא ,ןעמעלַא רַאפ ןּפָא ןייז טעװ טײקשירַאנ רעייז םירָאװ

 .ענעי טימ ןעוועג
 ,הנּומָא ,העָד ,גנוריפ ,גנונרעל ןיימ ןײגכָאנ ןָאטעג טסָאה רעּבָא ּוד *

 ןלַאפַאּב ךימ ןענעז סָאװ ,ןדייל ,תופידר:: ,תונָלבַס ,טּפַאשּביל ,טייקידלּודעג

 ּבָאה ךיא תופידר ערעסָאװ ;ַארטסיל ןיא ,עינָאקיא ןיא ,עיכָאיטנַא ןיא
 .ןעװעג :ליצַמ רַאה רעד ךימ טָאה עלַא ייז ןּופ ןּוא ;ןגָארטעגרעּביא
 טפְדֹורעג ןלעװ ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןיא םּורפ ןּבעל ןליװ סָאװ ,עלַא ןּוא ,ָאי *
 ,רעגרע ןּוא רעגרע ןרעװ ןלעװ טבינְרקַש ןּוא םיעָשֹר רעּבָא* .ןרעוו
 ּוד סָאװ ,םעד ןיא בַײלּברַאפ רעּבָא ּוד** .ןרעװ טרַאנעג ןּוא ןרַאנ ןלעוו

 ןופ טסייװ ּוד ליװ ,ןרָאװעג טגייצעגרעּביא טסיּב ןּוא טנרעלעג טסָאה
 טנעקעג ּוטסָאה ןָא ןַײװדניק ןּופ לייוו ןּוא* ,טנרעלעג סע טסָאה ּוד ןעמעוו

 ךרּוד הדעּושי רעד רַאפ גולק ןכַאמ ךיד ןענעק סָאװ ,ׁשֶדֹוקַהיֵבתִּכ יד

 טמעטָאַאּב ןענעז ׁשֶדֹוקֲה"יֵבתִּכ עלַא* .ַחיִׁשָמַה ַעּושִי ןיא ויא סָאװ ,הנּומָא

 םּוצ ,ןפָארטש םּוצ ,ןענרעל םּוצ ךעלציונ ךיוא ןענעז ןּוא ,טסייג סטָאג ןּופ
 שטנעמ רעד ידּכ" ,טײקיטרַאפטכער ןיא ןייז ךירדַמ םּוצ ,ןרעסעּבסױא

 .קרעװ ןטּוג ןדעי רַאפ טיירג ןּוא ,קידתּומילש ןייז לָאז טָאג ןּופ
 ןטּפשִמ טעװ סָאװ ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי רַאפ ןּוא טָאג רַאפ ריד לעּפַאּב ךיא

 ןייז ןוא גוקעלּפטנַא ןיז ךרּוד ןּוא ,עטױט יד ןּוא עקידעּבעל יד ך
 רעד רעסיוא ןּוא ,טייצ ןיא טלייאעג יז ,טרָאװ סָאד ןָא גָאז" :הכּולמ
 .גנונרעל ןּוא טייקידלודעג טימ ,ריִהְוֵמ ייז ,ףָארטש ,רעּביא דער ,טייצ

 עטנוזעג יד ןגָארטרַאפ טינ ןלעװ יז ןעוו ,טייצ יד ןעמּוק טעװ עס םירָאװ}?
 ןּבײלקנָא ךיז יז ןלעװ ,ןרעױא עקידלציק ןּבָאה יז לייוו ןּוא ,גנונרעל
 ןרעיוא ערעייז ןגײנּפָא ןלעװ ייז ןּוא* ,תוואַּת ענעגייא ערעייז טול סרערעל
 ןיא רעטכינ ייז רעּבָא וד* .תֹוׂשֵעַמ-אבָּב ּוצ ןרעק ךיז ןּוא ,תמָא םעד ןּופ
 .אדבּוע ןייד אֹלַממ יז ,רֹׂשַבמ ַא ןּופ טעּברַא יד ּוט ,תורָצ דייל ,גנידצלַא

 ןופ טייצ יד ןּוא ,ןּברָק ַא רַאפ טכַארּבעג ןיוש ןיִּב ךיא םירָאװ
 בָאה ךיא ,ףמַאק ןטּוג םעד טפמעקעג ּבָאה ךיא" .טנעענעג ןײגקעװַא ןיימ
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 יא ןָא טציא ןופ* .הומֶא יד טיהעג ּבָאה ךיא ,גנַאג ןיימ טקידנערַאפ

 רעד ,רַאה רעד סָאװ ,טייקיטכערעג ןּופ ןיורק יד רימ רַאפ טײרּבעגנָא

 רימ רָאנ טינ ןּוא ;גָאט םענעי ןיא ןּבעג רימ טעװ ,טפֹוש רעקיטרַאפטכער
 .ךיז ןקעלּפטנַא ןייז טַאהעג ּביל ןּבָאה סָאװ ,עלַא יד ךיוא טרעיינ ,ןײלַא

 ךימ טָאה סַאמעד םירָאװ:* ;רימ ּוצ ןכיג ןיא ןעמוק ּוצ ךיד לייא '
 ןעגנַאגעגקעװַא זיא ןּוא ,הזַה-םלֹוע םעד טַאהעג ּביל טָאה רע לייוו ,ןזָאלרַאפ

 רָאנ** .עיצַאמלַאד ןייק סּוטיט ,עיטַאלַאג ןייק סנעצסערק ,עקינָאלַאסעט ןייק

 ;ריד טימ טימ םיא גנערּב ןּוא ןסּוקרַאמ םענ .רימ טימ זיא ןײלַא סַאקּול
 בָאה רעּבָא ןסּוקיכיט " .הדֹובַע רעד רַאפ ךעלצּונ רימ יא רע םירָאװ
 םעד ןעגנערּב ּוטסלָאז ,ןעמּוק טסעװ ּוד תעּב * .סּוועפע ןייק טקישעג ךיא
 ,םירָפס יד ךיוא ,ןסּוּפרַאק ייּב סַאָארט ןיא ןזָאלעג ּבָאה ךיא סָאװ ,לטנַאמ

 ַא רימ טָאה ,דימשרעּפוק רעד ,רדֹנַסקְלַא* .ןטעמרַאּפ יד טֵרְפִּב ןּוא
 רַאפ * .םיִׂשעַמ ענייז טױל ןטלעגרַאפ םיא טעװ טָאג ;ןָאטעג סטכעלש ךַס
 טלעטשעגננעקַא קרַאטש ךיז טָאה רע םירָאװ ,ןטיה ךיד ּוד ךיוא ּוט םיא

 ןעמּונעג טינ רענייק טָאה גנּוקידיײטרַאפ רעטשרע ןיימ ייּב * .דייר ערעזדנוא
 ןרעװ טנכעררַאפ טינ סָאד לָאז .ןזָאלרַאפ ךימ ןּבָאה עלַא טרעיינ ,דַצ ןיימ
 ךימ טָאה ןּוא ,ןפלָאהעג רימ טָאה רַאה רעד רעּבָא * !גנונעכער רעייז ףיוא
 ןּוא ,ןרעװ טגָאזעגנָא ןצנַאגניא הרוׂשּב יד לָאז רימ ךרּוד ידּכ ,טקרַאטשעג
 סּבַײל םעד ןּופ ןרָאװעג לוציִנ ןיּב ךיא ןּוא ;ןרעה יז ןלָאז רעקלעפ עלַא
 טעװ ןּוא ,קרעװ ןייּב ןדעי ןּופ ןייז ליצַמ ךימ טעװ רַאה רעד-* .לױמ

 ףיוא דובָּכ ןייז לָאז םיא רַאפ ;הכולמ רעשילמיה ןייז ּוצ ןפלעהרַאפ רימ
 .ןֵמָא .קיּבייא ןּוא קיּבייא

 .סּורָאפיסענָא ןּופ דניזעגוױה םעד ןּוא ,סֵליִקַע ןּוא ַאקסירּפ סירג"
 -רעּביא ךיא ּבָאה ןסּומיּפָארט ןּוא ,טנירָאק ןיא ןּבילּברַאפ ויא סּוטסַארע *"
 סולּוּבּוא .רעטניוו רַאפ ןעמּוק ּוצ ךיד לייא*: .סּוטעלימ ןיא קנַארק ןוָאלעג

 .רעדירּב עלַא ןּוא ,עידוָאלק ןּוא סּוניל ןּוא סנעדוּפ ןּוא ,ךיד טסירג
 .ךייא טימ ןייז לָאז דָסֶח .טסייג ןייד טימ ןייז לָאז רַאה רעד*



 ןסוטיט ּוצ ווירּב רעד

 ַעּוׁשִי ןּופ חיָלש ַא ןּוא ,טָאג ןּופ טכענק ַא ,סּולוָאּפ

 ,עטלייוװרעדסיױא סטָאג ןּופ הנּומָא רעד טול ,ַחיִׁשָמַה

 טױל ויא סָאװ ,תמָא םעד ןּופ שינעטנעקרעד רעד ןּוא
 סָאװ ,ןּבעל ןקיייא ףיוא גנּונעפָאה ןיא? ,טייקמורפ רעד
 ןעוועג ַחיִטֹבַמ טָאה ,ןגיל ןייק ןגָאז טינ ןָאק סָאװ ,טָאג

 ןייז ןיא טקעלּפטנַא טָאה ןּוא* ,ןטייצ עקיּביא רַאפ ןּופ
 סָאװ טימ ,תוחילש רעד ןיא טרָאװ ןייז טייצ רענעגייא
 ןופ טָאּבעג םעד טול ןרָאװעג טױרטרַאפנָא ןיּב ךיא
 דניק קידתֶמֶא ןיימ ,ןסּוטיט ּוצ* ;לֵאֹוג רעודנּוא ,טָאג
 ןופ םולָש ןּוא דָסֶח :הנּומָא רעקידתּופּתשּב רעד טול

 .לֵאֹוג רעודנּוא ,ַחיִׁשָמַה ַעּושִי ןוא ,רעטָאפ םעד ,טָאג
 ,ַאטערק ןיא ןוָאלעג ךיד ךיא ּבָאה םעד ּבילּוצ ?

 סָאװ ,ןכַאז יד רֹדֵס ַא ןיא ןלעטשנַײא טסלָאז ּוד ידּכ
 ,טָאטש רעדעי ןיא םינקז ןעמיטשַאּב ןּוא ,טלעפעג ןּבָאה
 ַא ןָא ןיא רעניא ּבױא' :ןטָאּבעג ריד ּבָאה ךיא יװ
 רעדניק טָאה ןּוא ,ּבײװ ןייא ןּופ ןַאמ רעד ,רעלעפ

 ,טײקנוָאלעצ ןיא טקידלּושַאּב טינ ןרעװ סָאװ ,םיִנְמאַמ

 ןּומ רעייטשרָאפ רעד םירָאװ" .טייקינעּפשרעדיװ רעדָא
 ןייק טינ ;רעטלַאװרַאפ-זױה סטָאג יװ ,רעלעפ ַא ןָא ןייז
 ,רעגעלש ןייק טינ ,רוּכיִש ןייק טינ ,ןוגַר ןייק טינ ,ןשקַע

 -סינכַמ ַא טרעיינ* ,טסנידרַאפ ןסּואימ ךָאנ ענידעשז טינ
 ,קיטרַאפטכער ,רעטכינ ,סטוג ןּופ רעּבָאהּביל ַא ,חַרֹוא
 םעד ןיא ךיז טלַאה סָאװ' ,ןטלַאהעגנַײא ,קילײה
 רע ידּכ ,גנונרעל רעד טול זיא סָאװ ,טרָאװ ןטּבױלגַאּב
 ןּוא ,גנונרעל רעטנוזעג רעד ןיא ןייז ריהוֵמ ןענעק לָאז

 .עקינעּפשרעדיװ יד ןפָארטש ּוצ ךיוא ןּוא
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 סרעלּפַאלּפ עטסּוּפ ,עקינעּפשרעדיװ ְךֵס ַא ןַארַאפ ןענעז עס םירָאװ *

 טּפָאטשרַאפ ןומ לױמ סעמעוו'י ,עטלַמעג יד ןּופ יד טֵרפִּב ,םינָרְקַש ןּוא
 ,ןכַאז עקיטיינ טינ ןענרעל ןּוא ,רעזייה עצנַאג רעּביא ןרעק ייז לייוו ,ןרעװו

 ,ענעגייא ערעייז ןּופ איבָנ ַא ,ייז ןּופ רענייא = .טסנידרַאפ ןסּואימ ןגעוונּופ

 | :טגָאועג טָאה
 .סרעסערפ עליופ ,תויַח עזייּב ,סרענגיל דימָּת ןענעז רעטערק

 ,ףרַאש יז ףָארטש הֹּביִס רעד ּבילּוצ .תמָא ויא שינעגײצַאּב עקיזָאד סָאד *
 ןייק ןעקנעש טינ ןלָאז ןּוא** ,הדנּומָא רעד ןיא טנוזעג ןייז ןלָאז ייז ידּכ
 סָאװ ,ןשטנעמ ןּופ ןטָאּבעג ןּוא ,תֹוׂשעַמ-אבָּב עשידִיי ּוצ טײקמַאזקרעמפיוא

 יד רַאפ .ןייר גנידצלַא זיא ענייר יד רַאפ* .תמָא םעד ןּופ ּפָא ןרעק

 רעייז טרעיינ ;ןיר טינרָאג זיא ,קיּבױלגמּוא ןּוא אֹמָט ןענעז סָאװ ,רעּבָא
 ךרּוד ,טָאג ןענעק ייז ןַא ,ןגָאז ייז* .אמָט ןענעז ןסיוועג ןּוא דנַאטשרַאפ

 ,טַײשּפָארַאפ ןענעז יז לייוו ,םיא ייז ןענעקיילרַאפ רעּבָא םיִׁׂשעֵמ ערעייז

 .ךעלגיוטמּוא קרעװ ןטּוג ןדעי רַאפ ןּוא ,קינעּפשרעדיװ ןּוא

 :גנונרעל רעטנוזעג רעד רַאפ ךיז טסַאּפ סע סָאװ ,סָאד דער רעּבָא ּוד
 ןיא ,הנּומָא ןיא טנוזעג ,קידלִכָׂש ,טצנרע ,רעטכינ ןייז ןלָאז םינקז זַא 3
 ,גנוריפפיוא ןיא קידובָּכּב ןייז ךיוא ןלָאז תונקז זַא* ;תונָלבַס ןיא ,טפַאשּביל
 סנירערעל ,ןייוו ךֵס ןייק ּוצ טפַאלקשרַאפ טינ ,סנירעּבַײרט-תוליִכר ןייק טינ
 ּוצ ּביל רעּבײװ עגנוי יד ןעיצרעד ןלָאז ייז ידּכ* ,טּוג זיא סָאװ ,םעד ןּופ

 ןריפ ,ןייר ,קידתועינצ ןייז ּוצ* ,רעדניק ערעייז ןּוא ןענַאמ ערעייז ןּבָאה
 ,ןענַאמ ענעגייא ערעייז קינעטרעטנּוא ,ךעלטנַײרפ ןייז ,טײקשיטַאּבעלַאּב יד
 רענעמ ערעגנִיי יד" .ןרעװ טרעטסעלעג טינ לָאז טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ידּכ

 ןילַא ךיד וייו גנידצלַא ןיא" .ןטלַאהעגנַײא ןייז ּוצ ריִהזַמ ױזַא ךיוא ייז
 ,טײקנּברָאדרַאּפמּוא גנונרעל ןייד ןיא זייוו ;םיבֹוט-םיִׂשעַמ ןּופ ליּפשַײּב ַא רַאפ
 ,רעד ידּכ ,טּפשִמרַאפ ןרעװ טינ ןענעק סָאװ ,דייר עטנוזעג* ,טייקטצנרע
 םּוׁש ןייק טינ טָאה רע לייוו ,ןרעװ טמעשרַאפ לָאז ,דַצ ןגעק ןּופ ויא סָאװ
 קינעטרעטנּוא ןייז ּוצ טכענק ריִהְזַמ ייז' .זדנוא ןגעוונופ ןגָאז ּוצ סטכעלש

 טינ ;גנידצלַא ןיא ןלעפעגליואוו יז רַאפ ןייז ּוצ ןּוא ,ןרַאה ענעגייא ערעייז
 ידּכ ,טפַאשַײרטעג עטּוג עדעי ןזייוו ּוצ טרעיינ ,שיבָנג טינ* ,קינעּפשרעדיװ

 .גנידצלַא ןיא ,לֵאֹוג רעודנּוא ,טָאג ןּופ גנונרעל יד ןענַײשַאּב ןלָאז יז
 עלַא ןּופ העושי ַא רַאפ ןויװַאּב ךיז טָאה טָאג ןּופ דָסֶח רעד םירָאװ'י
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 תועשר סָאד ןענעקיילרַאפ ןלָאז רימ זַא ,ןענרעל זדנּוא טּוט ןּוא = ,ןשטנעמ
 ןּוא קיטרַאפטכער ןּוא ןטלַאהעגנַײא ןּבעל ןּוא ,תוואַּת עכעלטלעוו יד ןּוא

 ןּוא גנונעפָאה רעטשטנעּבעג רעד ףיוא ןטרַאװ ןּוא* ,טלעו רעד ןיא םּורפ
 ַעּׁשִי לֵאֹוג ןּוא טָאג ןסיורג רעודנוא ןּופ טייקכעלרעה רעד ןּופ גנוקעלּפטנַא
 ודּתא לָאז רע ידּכ ,ודנוא רַאפ ןּבעגעג תיפוג ךיז טָאה סָאװ!* ,ַחיִׁשָמַה

 ןיז רַאפ קלָאפ ַא ךי רַאפ ןקיניר ןּוא ,סטכעלש ןדעי ןּופ ןויילסיוא
 ,םיבֹוט-םיִׂשעַמ ןיא קירעפייא ןיא סָאװ ,םוטנגייא

 רעצנַאג רעד טימ ףָארטש ןּוא ריִהְוַמ יז ןּוא דער ןכַאז עקיזָאד יד *
 .ןטכַארַאפ טינ ךיד רענייק לָאז .טכַאמ

 ןייז ּוצ ,םבירָׂש ןּוא רעשרעה ּוצ קינעטרעטנוא ןייז ּוצ ייז ןָאמרעד
 ןדער ּוצ טיני ,קרעװ ןטּוג ןדעי רַאפ טײרּבעגנָא ןייז ּוצ ,םַאזכרָאהעג נ

 ןוא ,דלימ ןייז ּוצ ,שירעגירק ןייז ּוצ טינ ,םענייק ףיוא סטכעלש ןייק

 ןענעז רימ ךיוא םירָאװ* .ןשטנעמ עלַא ּוצ תוויִנַע עצנַאג יד ןוַײװסױרַא
 תוואַּת ײלרעלַא טנידעג ,טריפרַאפ ,םַאזכרָאהעגמּוא ,שירַאנ ןעוועג לָאמַא

 ןוא ,ךעלטנַײּפ ,;ראנק ןּוא תועשר ןיא טּבעלעג ןּבָאה ,סנגינעגרַאפ ןּוא
 ,טָאג ןּופ טייקסטּוג יד רעּבָא תעּב* .ןרעדנַא םעד רענייא טַאהעג טנייפ

 ךרוד טינ* ,ןיװַאּב ךיז טָאה ,ןשטנעמ םּוצ טפַאשּביל ןייז ןּוא ,לֵאֹוג רעזדנּוא
 ןיז טױל טרעיינ ,ןָאטעג ןּבָאה רימ סָאװ ,טײקיטרַאפטכער ןּופ םיִׂשֹעַמ

 ןּופ הֹליִבט רעד ךרוד ןעועג ?ליצַמ ודּוא רע טָאה טײקידמערַאּברעד
 ףױא טָאה רע סָאװ! ,ׁשְדֹוקַה-ַחּור םעד ןּופ גנּואַײנַאּב ןּוא טרוּבעגרעדיװ
 רימ ידּכ' ;לֵאֹוג רעודנּוא ,ַחיִׁשָמַה ַעּושִי ךרּוד עפָשּב ןסָאגעגסױא ודנּוא

 טױל םבישרֹוי ןרעװ ןּוא ,דָסֶח ןייז ךרּוד ןרעװ טקיטרַאפטכערעג ןלָאז

 .ןּבעל ןקיּביא ןּופ גנונעפָאה רעד

 יד טסלָאז ּוד ןַא ,ךיא ליװ רעּבירעד ןּוא ,טרָאװ סָאד ויא תֹמֶאֹ*
 ,טָאג ןיא טּבױלגעג ןּבָאה סָאװ ,יד זַא ידּכ ,ןקיטסעּפַאּב ןכַאז עקיזָאד
 ךעלצּונ ןּוא טּוג זיא סָאד .םביבֹוט-םיִׂשעַמ ןיא ןייז ּוצ קסֹוע ךיז ןעז ןלָאז
 ןּוא ,ווירּב-סּוזרִי ןּוא ,תוישק עשירַאנ סא רעּבָא ךַײװ ? .ןשטנעמ רַאפ
 ןּוא ךעלצּונמּוא ןענעז ייז םירָאװ ,הרֹוּת רעד ןגעוו ןעַײרעגירק ןּוא ,ןתוָקֹולחַמ
 רעטשרע רעד ךָאנ ּוטסלָאז ,ןעגנּוטלַאּפש ןָא טכַאמ סָאװ ,שטנעמ ַא** .טסוּפ

 רענייא ַאזַא זַא ,טסייװ ּוד לייוו:+ ,לֵלכֶּב ןכַײװסױא ,גנּונערָאװ רעטייווצ ןּוא -

 .טּפשִמרַאפ ןילַא ךיז ןּופ יא ןּוא ,ןקידניז טּוט ןּוא ,ןּברָאדרַאפ זיא
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 ּוטסלָאז ,ןסוקיכיט רעדָא ,ןסַאמעטרַא ריד ּוצ ןקיש לעװ ךיא זַא יי
 ןסָאלשַאּב ּבָאה ךיא םירָאװ ;סילָאּפָאקינ ןייק רימ ּוצ ןעמּוק ןלייא ךיד
 ןּוא ,?דרֹוּתילעַּב םעד ,ןסַאנעז סױרַא ךיילג קיש * .ןרעטניוו .ּוצ ןטרָאד
 ןלָאז ןוא* .ןלעפ טינרָאג יז לָאז עס עז ;העיִסנ רעייז ףיוא ןסָאלָאּפַא

 .יד רַאפ םיבֹוט-םיִׂשֲעַמ ןיא ןייז ּוצ קסֹוע ןענרעל ךיז ןשטנעמ ערעזדנוא ךיוא

 .קידרעּפכּורפמּוא ןייז טינ ןלָאז יז ידּכ ,ןשינעפרעדַאּב עקיטיינ

 ןדנּוא ןּבָאה סָאװ ,יד סירג .ךיד ןסירג ,רימ טימ ןענעז סָאװ ,עלַא *

 .הנּומָא רעד ןיא ביל
 .עלַא ךייא טימ ןייז לָאז דֶסֶח
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 דפי: די פ
 ןענַאמעליפ ּוצ ווירּב רעד
 ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןגעוונופ רענעגנַאפעג ַא ,סולוָאּפ א

 ּוצ ,-רעדּורּב רעזדנּוא ,סואעטָאמיט ןוא
 ןוא* ,רעטעּברַאטימ ןטּבילַאּב רעזדנוא ,ןענָאמעליפ

 ,ןסּופיכרַא ּוצ ןּוא ,רעטסעווש רעודנוא ,ןעיּפַא ּוצ

 ןיא הליהק רעד ּוצ ןּוא ,רעפמעקטימ רעזדנוא
 ,טָאג ןּופ םולָש ןוא ךייא ּוצ דֶסֶח" :וױה ןייד

 .ַחיִשָּמַה ַעּושִי רַאה םעד ןּוא ,רעטָאפ רעזדנוא
 ןָאמרעד ךיא תעּב ,טָאג ןיימ דימָּת קנַאד ךיא !

 ןייד ןופ רעה ךיא לייוו' ,תוליפּת עניימ ןיא ךיד
 טסָאה ּוד סָאװ ,הנּומָא רעד ןּופ ןּוא ,טפַאשּביל

 ידּכ" ,עקילײה עלַא ּוצ ןּוא ַעּושְי רַאה םעד ּוצ
 ןרעװ לָאז הנּומֶא ןייד ןּופ טפַאשאָתּורבַח יד

 ,ןטּוג םעלַא ןּופ שינעטנעקרעד רעד ןיא םַאזקריו

 ךיא םירָאװ" .ןֵחיִׁשָמ רַאפ ,זדנּוא ןיא זיא סָאװ

 ןייד ןּופ טסיירט ןּוא דיירפ ְךֵס ַא טַאהעג ּבָאה

 ןופ רעצרעה יד תֹמחַמ ,רעדּורּב ןיימ ,טפַאשּביל

 .ןרָאװעג טקיוקרעד ריד ךרּוד ןענעז עקיליײה יד

 ןֵחיִׁשָמ ןיא יירפ ךימ ליפ ךיא םַגַה ,רעּבירעד *
 ךָאד' ,טכער זיא סָאװ ,סָאד ןלעפַאּב ּוצ ריד

 .טשרעּביל ךיד ךיא טעּב ,טפַאשּביל רעד ןגעוונופ
 ַא ךיוא דניצַא ןּוא ,ןקֶז רעד ,סּולוָאּפ ,ךיא טָא
 ךיד טעּב"* ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןגעוונופ רענעגנַאפעג

 ןיא ןענואװעג ּבָאה ךיא ןעמעװ ,דניק ןיימ רַאפ
 לָאמַא ויא סָאװ) + ,ןסּומיסענָא רַאפ ,ןטייק עניימ
 יא דניצַא רעּבָא ,ךעלצונמוא ריד רַאפ ןעוועג

: : : 
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 209 ןָאמעליפ 25--12 ,א

 ,ריד ּוצ קירּוצ םיא קיש ךיא? .(רימ רַאפ ןּוא ריד רַאפ ךעלצּונ רע
 ןטלַאהעג ןרעג םיא טלָאװ ךיא * .ץרַאה ןגייא ןיימ ,טסייה סָאד ,ןײלַא םיא

 רעד ןּופ ןטייק יד ןיא ןעניד רימ ,ריד טָאטשנַא ,לָאז רע ידּכ ,רימ טימ
 ןייד ידּכ ,ןָאט טלָאװעג טינרָאג ךיא ּבָאה הֹעֵד ןייד ןָא רעּבָא** ;הרוׂשּב

 .קיליווַײרפ טרעיינ ,ןעגנּואווצעג ןייז טינ לָאז טייקסטוג
 ףיוא ריד ןּופ ןרָאװעג טדײשעגּפָא רעּבירעד רע זיא רשפָא םירָאװ *

 ,טכענק ַא יװ רעמ טינ* ,קידנעטש ףיוא ןּבָאה םיא טסלָאז ּוד ידּכ ,טייצ ַא

 ןוא ,רימ רַאפ טֵרֹפִּב ,רעדּורּב רעטּבילַאּב ַא ,טכענק ַא יו רעמ טרעיינ
 ,ןֵכֹּב" .רַאה םעד ןיא ייס ןּוא ,שיילפ םעד ןּוא ייס ,ריד רַאפ ןֵּכש-לָּכמ
 ןוא* .ןילַא ךימ יװ לֹּבַקמ םיא יז ,רבֵח ַא רַאפ ךימ טסנכער ּוד ּביױא
 סעּפע ריד ויא רעדָא ,ןָאטעג טכערמוא ?ללכִּב ריד טָאה רע ּבױא
 סָאד ּבײרש ,סּולוָאּפ ,ךיא * .ןוּבשֶח ןיימ ףיױא וצ סָאד לעטש ,קידלוש
 טינרָאג ןיוש דער ךיא-- ,ןלָאצַאּב סע לעװ ךיא ,טנַאה רענעגייא ןיימ טימ

 .ךיא םענעגײא ןייד ךױא םעדצּוח קידלוש רימ טסיּב ּוד סָאװ ,ןּופרעד
 קיוקרעד ;רַאה םעד ןיא דיירפ ןּבָאה ריד ןּופ ךימָאל ,רעדּורּב ,ָאי*י

 .ןַחיִׁשָמ ןיא ץרַאה ןיימ
 ,ריד ךיא ּביירש ,טײקמַאזכרָאהעג ןייד ןיא ןוחָטּב ּבָאה ךיא לייוו?!

 ןיא? .גָאז ךיא יװ רעמ ןָאט וליפַא טסעװ ּוד זַא ,סייוו ךיא םירָאװ
 ,ףָאה ךיא םירָאװ ,איִנַסכַא ןַא רימ רַאפ ןָא ךיוא טיירג טייצ רעּבלעו רעד

 .ןרעװ טקנעשעג ךייא ךיא לעװ ,תֹוליִפּת ערעייא ךרּוד זַא
 ,ןסירג ךיד טּוט ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןיא רענעגנַאפעגטימ ןיימ ,סַארפַאּפע **

 .רעטעּברַאטימ עניימ ,סַאקול ,סַאמעד ,סּוכרַאטסירַא ,סּוקרַאמ טוט יװַא ןּוא
 .טסייג רעייא טימ ןייז לָאז ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי רַאה רעזדנוא ןּופ דָסֶח רעד **
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 ןדִיי יד ּוצ ווירּב רעד

 ךַס ַא ןטייצרַאפ טָאה טָאג יװ םעדכָאנ א
 טדערעג םיִנפֹוא ענעדישרַאפ ףיוא ןּוא לָאמ

 ןפיוא רע טָאה? ,םיאיִבנ יד ךרוד תובָא יד ּוצ
 ודתא ּוצ טדערעג געט עקיָאד יד ןּופ ףֹוס
 רַאפ טמיטשַאּב טָאה רע ןעמעוו ,ןּוז םעד ךרּוד
 טָאה רע ןעמעװ ךרּוד ,גנידצלַא ןּופ שרֹוי ַא
 רעד זיא סָאװ ,רע* .ןטלעװ יד ןפַאשַאּב ךיוא
 דליּבּפָא עמַאס סָאד ןּוא ,דובָּכ ןייז ןּופ ןיישּפָא
 םעד ךרּוד גנידצלַא ףיוא טלַאה ,תּוהֵמ ןייז ןּופ
 טכַאמעג טָאה רע תעּב .טכַאמ ןייז ןּופ טרָאװ
 -רעדינַא ךיז רע טָאה ,דניז רַאפ גנוקינייר ַא
 רעד ןופ טנַאה רעטכער רעד ייּב טצעועג
 ףיוא ןרָאװעג יא ןּוא* ,ךייה רעד ןיא הלודג
 רע וַא ,םיכָאלַמ יד רעדייא רעסעּב ליפיוזַא
 .יז רעדייא םבכִָש ןרעבּושָח ַא טשרַיעג טָאה
 רע טָאה םיכָאלַמ יד ןופ ןעמעוו ּוצ םירָאװ*
 :טגָאזעג לָאמַא ןעוו

 ,ןּוז ןיימ טסיּב ּוד
 ?אןריוּבעג ךיד ךיא ּבָאה טנייה

 :רעדיװ ןּוא
 ,רעטָאפ ַא ןייז םיא רַאפ לעװ ךיא

 .7 ,ב םילהּת א

 א
 א



 21 ןדִיי 2 ,ב--6 ,א

 ?אןּוז ַא ןייז רימ רַאפ טעװ רע ןּוא

 :רע טגָאז ,ןײרַא טלעװ רעד ןיא רֹוכֹּב םעד טגנערּב רע תעּב ןּוא
 .בםיא ּוצ ןקּוּב ךיז טָאג ןּופ םיכָאלַמ עלַא ןלָאז ןּוא

 :רע טגָאז םיכָאלַמ יד ןגעוונופ ןּוא'
 ,ןטיװ רַאפ םיִכָאלַמ ענייז טכַאמ רע

 .גרעייפ םַאלפ ַא רַאפ סרענידַאּב ענייז ןּוא
 :רע טגָאז ןּוז םעד ןגעוונופ רעּבָא *

 ,קיּביא ןּוא קיּביא ףױא זיא ,טָאג ָא ,ןָארט ןייד

 .הכולמ ןייד ןּופ טּור יד ןיא רֶׁשֹי ןּופ טּור יד ןּוא
 ,תועשר טַאהעג טנייפ ןּוא ,תוקדִצ טַאהעג ּביל טסָאה'

 טּבלַאועג ךיד ,טָאג ןייד ,טָאג טָאה רעּבירעד

 .דםירָבַח ענייד רעּביא דיירפ ןּופ לייא םעד טימ
 ;ןּוא 10

 ,דרע רעד ןּופ דֹוסי םעד טגיילעג ּבײהנָא ןיא טסָאה ,טָאג ,ּוד
 ;טנעה ענייד ןּופ קרעװ יד ןענעז ןעלמיה יד ןּוא
 ;ןײטשַאּב טסעװ ּוד ןּוא ,ןייגרעטנּוא ןלעוװ ייז

 ,דָגָּב ַא יװ טלַא ןרעװ ןלעװ עלַא יז ,ָאי
 ,ןעלקיוופיונוצ ייז ּוטסעװ לטנַאמ ַא יװ ןּוא *

 .ןרעװ ןטיּברַאפ ןלעװ ייז ןּוא
 ,רענעגיא רעד טסיּב רעּבָא ּוד

 ,הןזָאלסױא טינ ךיז ןלעװ ןרָאי ענייד ןּוא
 :טגָאועג לָאמַא ןעװ רע טָאה םיִכָאלַמ יד ןּופ ןעמעוו ןגעוונופ :*

 ,טנַאה רעטכער ןיימ ייּב ץיו
 טנייפ ענייד ךַאמ ךיא ויִּב
 ?ןסיפ ענייד ּוצ לקנעּבסּופ ַא רַאפ

 ןרָאװעג טקישעגסױרַא ,רעטסייג עקידנענידַאּב ןייק טינ עלַא יז ןענעז יצ י*
 !העּושי יד ןענעשרַי ןלעװ סָאװ ,יד ןּופ ןליו םעד רַאפ טסניד ןָאט ּוצ

 סָאװ ,םעד ןיא ןטלַאה רעקרַאטש ְךַס ַא ךיז רימ ןוומ רעּבירעד
 םירָאװ? .ןופרעד ןלַאפּפָא טינ ןלָאז רימ ידּכ ,טרעהעג ןּבָאה רימ 3

 .8 ,7 ,המ םילהּתד .4 ,דק םילהּתגו - .7 ,ֹוצ םילהתב .14 ,ז 'ּב לאּומש א

 .ו ,יק םילהּתו .28-26 ,בק םילהּת ר
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 םיּוקמ ויא ,םיכָאלַמ ךרּוד ןרָאװעג טדערעג זיא סָאװ ,טרָאװ סָאד ּביוא
 עטכערעג ַא ןעמּוקַאּב טָאה טײקינעּפשרעדיװ ןּוא הריֵבֵע עדעי ןּוא ,ןרָאװעג
 ַאזַא ןוָאלרָאװרַאפ רימ ּבױא ,ןענירטנַא רימ ןלעװ יװַאיװ* ,גנוטלעגרַאפ
 םעד ךרּוד ןרָאװעג טדערעג הֹליִחֹּתַכל יא סָאװ ,יז ?הדעושי עסיורג

 םיא ןּבָאה סָאװ ,יד ךרוד ודנוא רַאפ ןרָאװעג טקיטעטשַאּב ןּוא ,רַאה

 ,רעדנואו ןּוא סנכייצ ךרוד טגָאזעג תֹודָע ךיוא טָאה טָאג תעּב* ,טרעהעג
 טול ,שֶדֹוקַה ַחּור םעד ןּופ תונְּתַמ ךרּוד ןּוא ,תורובג ענעדישרַאפ ךרּוד ןּוא

 .ןוצָר םענעגייא ןייז
 עקידנעמּוק יד טכַאמעג קינעטרעטנּוא רע טָאה םיכָאלַמ ּוצ טינ םירָאװ!

 זרודַע ץעגרע טָאה רעּבָא רעניא" .רימ ןדער ריא ןּופ סָאװ ,טלעוו

 י :ןגָאז ּוצ יױזַא ,טגָאזעג
 ?ןעקנעדעג םיא טסּוט ּוד סָאװ ,שטנעמ ַא זיא סָאװ

 ?םיא ףא ןקוקמּוא ךיז טסּוט ּוד סָאװ ,םֶדָאְְוִּב רעד ןּוא
 ,םיכָאלַמ יד ןּופ רעקירעדינ לסיּבַא טכַאמעג םיא טסָאה'

 ,דובָּכ ןּוא טייקכעלרעה טימ טניורקעג םיא ןּוא

 ;טנעה ענייד ןּופ קרעװ יד רעּביא טצעזעג םיא טסָאה ןּוא

 .אסיפ ענייז רעטנּוא טכַאמעג קינעטרעטנוא ּוטסָאה גנידצלַא*

 רעטנוא גנידצלַא טכַאמעג קינעטרעטנוא טָאה רע סָאװ ,םעד טימ םירָאװ

 לַײװרעד .קינעטרעטנּוא טינ םיא זיא סָאװ ,ןזָאלעג טינרָאג רע טָאה ,םיא
 .םיא רעטנּוא קינעטרעטנוא ןייז לָאז גנידצלַא זַא ,טינ ךָאנ רימ ןעעז רעּבָא
 ןופ רעקירעדינ לסיּבַא ןרָאװעג טכַאמעג זיא סָאװ ,ןַעּוׁשִי רעּבָא ןעעז רימ'
 טימ טניורקעג ויא סָאװ ,טױט םעד ןּופ ןדייל יד ןגעוונופ ,םביכָאלַמ יד

 ןייז םעֹוט טָאג ןּופ דָסֶח םעד ךרּוד לָאז רע ידּכ ,דובָּכ ןּוא טייקכעלרעה

 .םענייא ןדעי רַאפ טוט ןּופ
 יא סע ןעמעוו ךרוד ןּוא ,גנידצלַא זיא סע ןעמעוו רַאפ ,םיא םירָאװ *

 ,טייקכעלרעה ּוצ ןיז ְךֵס ַא ןעגנערּב םעד טימ טסַאּפעג סע טָאה ,גנידצלַא
 ,רעד ייס םירָאװ:! .הֵעּוׁשי רעייז ןּופ רַׂש םעד םיִיּוניִע ךרוד ןייז ּוצ םיִלשַמ
 ןופ עלַא ןענעז ,טקילײהעג ןענעז סָאװ ,יד ייס ןּוא ,ןקילײה טּוט סָאװ
 :ןגָאז ּוצ ױזַא = ,רעדירּב יז ןפּור ּוצ טינ ךיז רע טמעש םעד ּבילוצ ;םענייא

 ,רעדירּב עניימ ּוצ ןעמָאנ ןייד ןלייצרעד לעװ ךיא

 .7-5 ,ח םילהּת א
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 .אןּבול ךיד ךיא לעװ לָהָק ןּופ טימ רעד ןיא
 :רעדיוװ ןּוא =

 ,בםיא ּוצ ןפָאה לעװ ךיא
 :רעדיװ ןּוא

 .ןּבעגעג רימ טָאה טָאג ןעמעװ ,רעדניק יד ןּוא ךיא ,עז
 טָאה ,טּולּב ןּוא שיילפ ןיא קֶלָח ַא ןּבָאה רעדניק יד יװיֹוזַא ,רעּבירעד :*

 םעד ךרּוד ידּכ ,ןּבלעז םעד ןּופ קֶלֵח ַא ןפֹוא ןכעלנע ןַא ףיוא ךיוא רע
 ,טױט םעד ןּופ טכַאמ יד טָאה סָאװ ,םעד ןייז לטַבמ ןענעק רע לָאז טוט

 ארֹומ ךרוד ןענעז סָאװ ,יד עלַא ןויילסיוא לָאז ןּוא * ,ןטָׂש םעיד ,ויא סָאד
 .טפַאשטכענק ּוצ קינעטרעטנוא ןעװעג ןּבעל ץנַאג רעיײז טוט םעד רַאפ
 ןפלעה טּוט רע טרעיינ ,ןפלעה רע טּוט םיכָאלַמ יד טינ ,רָאװרַאפ םירָאװ

 גנידצלַא ןיא ןענַאטשעגנָא םיא ויא רעּבירעד * .ןעמהָרבַא ןּופ ןעמָאז םעד
 רעקידמערַאּברעד ַא ןרעװ לָאז רע ידּכ ,רעדירּב ענייז ּוצ ןייז ּוצ ןכילגעג
 ןייז ּוצ רֹּפַכמ ,טָאג עַגֹונ ןענעז סָאװ ,ןכַאז ןיא לודָגןהֹּכ רעַײרטעג ַא ןּוא

 ,ןטילעג טָאה ןילַא רע תֹיֲה םירָאװ* .קלָאפ םעד ןּופ דניז יד ףיוא
 סָאװ ,יד ןפלעה ּוצ ;רֶלֹוכיִּב רע זיא ,ןרָאװעג טװאורּפעג זיא רע תעֹּב

 .טוואורּפעג ןרעוו

 ,גנּופּורַאּב רעשילמיה ַא ןופ םבירַבַח ,רעדירּב עקילײה ,רעּבירעד
 סָאװ: ,ןַעּוׁשִי ,הנּומָא רעזדנוא ןּופ לודָגןהֹּכ ןּוא חילש םעד טכַארטַאּב יו

 השֹמ ךױא יװ טקנוּפ ,טמיטשַאּב םיא טָאה סָאװ ,םעד יירטעג ןעוװעג זיא
 רַאפ ןרָאװעג טנכעררַאפ זיא רע םירָאװ* .זיוה ןצנַאג ןייז ןיא ןעוועג זיא

 טױּב סָאװ ,רעד יװ ליפיװַא ףיוא ,הדשמ רעדייא דובָּכ רעמ ףיוא יּואְר
 טרעװ וױה סעדעי םירָאװ)* .ווה סָאד יװ דובָּכ רעמ טָאה ,ויוה סָאד
 (.טָאג זיא ,טױּבעג גנידצלַא טָאה סָאװ ,רעּבָא רעד ;ןצימע ךרּוד טיוּבעג
 זרודָע ןַא ,טכענק ַא יװ זיוה ןצנַאג ןייז ןיא יירטעג ןעוועג זיא השמ ןּוא *
 יִׁשְמֹ" ,ןרעװ טדערעג ּוצ-רעטעּפש טפרַאדעג ןּבָאה סָאװ ,ןכַאז ענעי ןופ
 רימ ּבױא ,וױה ןייז ןענעז רימ ןוא ;זױה ןייז רעּביא ןּז ַא יװ ,רעּבָא
 יב גנּונעּפָאה רעזדנּוא ןּופ ךיז ןעמיר סָאד ןּוא ןוחָטּב םעד טסעפ ןטלַאה
 :ןגָאז טּוט ׁשֶדֹוקַה-ַחּור רעד יױװיֹוַא ,רעּבירעד' .ףֹוס םעד

 ,לֹוק ןייז ןרעה טעװ ריא בוא ,טנַײה

 .18 ,ח היעשיו .17 ,ה היעשי ב .23 ,בכ םילהת א
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 ,הָביִרמ ןיא יװ ,רעצרעה ערעייא ןכַאמ טרַאה טינ ריא טלָאז?

 ,רּבדִמ רעד ןיא הָסֵמ ןּופ גָאט םעד ןיא ױװיֹוזַא
 ,ךימ ןריּבָארּפ ךרוד טװאּורּפעג ךימ ןּבָאה תֹובָא ערעייא ּואוו'

 .רָאא קיצרעפ םיִׂשעַמ עניימ ןעזעג ןּבָאה ןּוא
 ,רֹוד ןקיוָאד םעד ףיוא טנרעצעג ךיא ּבָאה רעּבירעד
 ,רעצרעה עטריפרַאפ טימ קלָאפ ַא ןענעז ייז :טגָאועג ּבָאה ןּוא

 ,טינ יז ןענעק ןגעװ עניימ ןּוא

 :ןרָאצ ןיימ ןיא ןריואושעג ּבָאה ךיא יו יי

 .אהחּונמ ןיימ ןיא ןעמוקנַײרַא טינ ןלעװ יז
 ךייא ןופ ןצימע ייּב ןכַאמ ךיו טעװ רעמָאט ,רעדירּב ,גנוטכָא טיג ?

 ;טָאג ןקידעּבעל םעד ןופ ןלַאפּפָא ןיא ,ןּבױלגמוא ןופ ץרַאה וייּב ַא
 ךָאנ טסייה סע ןַמוילַּכ ,גָאט ןדעי ןרעדנַא םעד רענייא טנרָאװ טרעיינ =

 רעד ךרוד ןרעװ טעװעטרַאהרַאפ טינ לָאז ךייא ןּופ רענייק ידּכ ,טנייה
 ,ןֵחיִׁשָמ ןופ רעמענלַײט ןרָאװעג ןענעז רימ םירָאװ* .דניז ןּופ ַײרערַאנּפָא
 .ףֹוס םעד ויּב ןוחָטּב רעזדנוא ןּופ ּבייהנָא םעד קרַאטש ןטלַאה רימ בוא

 :טגָאזעג טרעװ עס תעּב"*

 ,לֹוק ןייז ןרעה טעװ ריא ּבױא ,טנַײה
 .הָביִרמ ןיא יו ,רעצרעה ערעייא ןכַאמ טרַאה טינ ריא טלָאז

 ?ןגירק ןָאטעג ןּבָאה ןּוא ,טרעהעג ןּבָאה סָאװ ,יד סע ןענעז רעוװ םירָאװ

 ?ןהשֹמ ךרוד םִיַרצִמ ןופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז סָאװ ,עלַא יד טינ ןּבָאה יִצ
 ןעװעג טינ סע יא ?רָאי קיצרעפ טנרעצעג רע טָאה ןעמעוו ןגעק ןּוא *

 רעד ןיא ןלַאפעג ןענעז רעּבַײל סעמעװ ,טקידניױעג ןּבָאה סָאװ ,יד טימ
 ןעמּוקנַײרַא טינ ןלָאז ייז זַא ,ןריואושעג רע טָאה ןעמעו ּוצ ןּוא * ?רֹּבדִמ

 ןּוא* ?קינעּפשרעדיװ ןעוװעג ןענעז סָאװ ,יד ּוצ טינ ּביױא ,החונמ ןייז ןיא
 ןּבָאה יז תֹמחַמ ,ןעמּוקּוצנַײרַא תלֹוכיִּב ןעוועג טינ ןענעז ייז זַא ,ןעעז רימ
 .טּבױלגעג טינ

 ןייז ןיא ןעמּוקּוצנַײרַא ;?וחָטבַה יד טּביילּב עס ןַמזלָּכ ,רעּבירעד ר
 ךיז ךייא ןופ רעצימע טעװ רעמָאט ,ןּבָאה ארֹומ רימָאל ,הדחּונמ

 ,ןרָאװעג טגָאזעגנָא ודּוא ךיוא זיא הבוט-הרישּב יד םירָאװ? .ןעמַאזרַאפ

 ,11-7 ,חצ םיִלהּת א
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 ,טצונעג טינ ייז טָאה גנורעה רעד ןּופ טרָאװ סָאד רעּבָא ;יײז ּוצ יװ טקנוּפ

 ןּבָאה סָאװ ,יד טימ הנּומֶא ךרוד טפעהַאּב ןעװעג טינ זיא סע תֹמחַמ
 רענעי ןיא ןעמּוקנַײרַא ןעּוט ,טּבױלגעג ןּבָאה סָאװ ,רימ םירָאװ* .טרעהעג
 :טגָאזעג טָאה רע יוװיֹוזַא ,החּונמ

 :ןרָאצ ןיימ ןיא ןריואוושעג ּבָאה ךיא יװ
 ,החּונמ ןיימ ןיא ןעמוקנַײרַא טינ ןלעװ ייז

 ןּופ גנוקיטסעפנטּורג רעד טניז טקידנערַאפ ןעוװעג ןענעז קרעװ ענייז םַגַה
 גָאט ןטעּבו םעד ןגעווופ ץעגרע טגָאועג טָאה רע םירָאװ* .טלעװ רעד

 :ןפֹוא ַאזַא ףיוא

 ;:אקרעװ ענייז עלַא ןּופ גָאט ןטעּביז םעד ןיא טּורעג טָאה טָאג ןּוא
 :רעדיװ רע טגָאז ןטרָאד ןּוא ?

 .החּונמ ןיימ ןיא ןעמוקנַײרַא טינ ןלעװ ייז

 ןּבָאה סָאװ ,יד ןּוא ,ןעמּוקּוצנַײרַא לייט רַאפ טּבײלּב עס יװ יװַא ,ןֵכּב"

 תמחַמ ,ןעמּוקּוצנַײרַא טלעפרַאפ ןּבָאה ,הבֹוט-הרוׂשּב יד ןעמּונעגנָא רעירפ
 ַא ,גָאט ןרעכיו ַא ןעמיטשַאּב לָאמַא רעדיװ רע טּוט' ,טיײקינעּפשרעדיװ
 יא סע יװ טױל ,רעטעּפש טייצ ַא טימ ,ןדִוָד ךרוד טגָאז רע יװ ,טנַײה

 :ןרָאװעג טגָאזעג רעירפ
 ,לֹוק ןייז ןרעה טעװ ריא ּביױא ,טנַײה

 .רעצרעה ערעייא טרַאה טינ טכַאמ
 טינ רעטעּפש רע טלָאװ ,הדחונמ ןּבעגעג ייז טלָאװ עֶׁשֹוהי ּביױא םירָאװ*
 -תַחּונמ ַא רעּבירעד טּבַײלּברַאפ סע" .גָאט ןרעדנַא ןַא ןּופ טדערעג ןעוועג

 ןיז ןיא ןעמּוקעגנַײרַא ויא סָאװ ,רעד םירָאװ" ;קלָאפ סטָאג רַאפ תֹּבַׁש
 טָאה טָאג יװ ,קרעװ ענייז ןּופ ןעּורּפָא ןָאטעג ךיוא ןיײלַא ךיז טָאה ,החּונמ
 .ענייז ןּופ ןָאטעג

 ידּכ ,החּונמ רענעי ןיא ןעמּוקּוצנַײרַא ןעִימ רעּבירעד ךיז רימָאל :!
 .טייקינעּפשרעדיװ ןגעוונופ ןלַאפ טינ ליּפשַײּב ןּבלעז םעד ךָאנ לָאז רענייק
 רעפרַאש ויא ןּוא ,ןקריו ןּוא ,ןּבעל טּוט טָאג ןּופ טרָאװ סָאד םירָאװ =
 רעד ויּב ןליפַא ןכעטשכרוד טּוט ןּוא ,דרעװש עקיפרַאש-ייווצ עדעי רעדייא
 קנילפ זיא ןּוא ,ךרַאמ ןּוא ךעלכענק ןּופ ייס ,טסייג ןּוא ׁשפֶנ ןּופ גנודײשּפָא
 יא סע ןּוא* .ץרַאה םעד ןּופ זרועד ןּוא תֹובָׁשחַמ יד ןדיישרעטנּוא ּוצ

 ,2 ,ב תישארּב א
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 עלַא טרעיינ ;םיא רַאפ טקעלּפטנַא טינ טרעװ סָאװ ,שינעפעשַאּב ןייק ָאטינ

 רימ ןעמעוװ טימ ,םיא ןופ ןגיוא יד רַאפ ןפָא ןגיל ןּוא טעקַאנ ןענעז ןכַאז
 .ןָאט ּוצ ןּבָאה

 ןעגנַאגעגכרוד זיא סָאװ ,לודָנןהֹּכ ןסיורג ַא ןּבָאה רימ לי ,ןֵכּב !+
 קרַאטש ןטלַאה רעּבירעד רימָאל ,םיִהֹלֲאְִּב םעד ,ַעּושִי ,ןעלמיה יד ךרּוד
 טינ ןָאק סָאװ ,לודָנְןהֹּכ ןייק טינ ןּבָאה רימ םירָאװ:* .הנּומָא רעודנּוא

 גנידצלַא ןיא ןיא סָאװ ,םעגייא טרעיינ ,ןטײקכַאװש ערעזדנוא טימ ןליפטימ
 רעבירעד רימָאל * .דניז ןָא ךָאד ,ןענעז רימ יװ ךיילג ןרָאװעג טוואּורּפעג
 ןיז לּבקמ ןלָאז רימ ידּכ ,-דָסָחַה-אֵסָּכ םעד ּוצ ןוחָטֹּב טימ ןענעענעג

 .הרָצ-תֶע ןַא ןיא ודנוא ןפלעה ּוצ דָסֶח ןעניפעג ןלָאז ןּוא ,םימחַר
 ,ןשטנעמ ןשיװצ ןּופ ןעמּונעג טרעװ טָאװ ,לודָגןהֹּכ רעדעי םירָאװ ה

 ידּכ ,טָאג ךייֵׁש ןענעז סָאװ ,ןכַאז ןיא ןשטנעמ רַאפ טמיטשַאּב טרעוו

 ךיז ןָאק רע ןּוא" .דניז רַאפ םיחָבז ןּוא תרֹוחנִמ ןייז ביִרקַמ ןענעק לָאז רע

 רע סָאװ ,םעד תֹמחַמ ,עטריפרַאפ ןּוא עקידנסיװמוא יד ףיוא ןעמערַאּברעד

 רעקיזָאד רעד ּבילוצ ןּוא* ,טײקפַאלש טימ טלגנירעגמּורַא ךיוא זיא ןײלַא

 ,ןילַא ךיז רַאפ ךיוא יװַא ,קלָאפ םעד רַאפ ייס ,ביוחמ רע ויא הּביִס
 .דניז רַאפ ןייז וצ ביִרְקַמ

 רע ןעװ טרעיינ ,ןײלַא דובָּכ םעד ןעמענ טינ ךיז טוט רענייק ןוא !
 ךיוא ךיז טָאה יװַא* .ןעוװעג זיא ןֹרהַא יױװיֹוַא ,טָאג ןופ ןפורַאב טרעוו

 ,רעד טרעיינ ,לודָנןהֹּכ ַא ןרעװ ּוצ ידֹּכ ,טכעלרעהרַאּפ טינ ןײלַא ַחיִׁשָמ
 :טגָאועג םיא ּוצ טָאה סָאװ

 ,ןוז ןיימ טסיּב ּוד

 ;אןריוּבעג ךיד ךיא ּבָאה טנייה
 :ץַאלּפ ןרעדנַא ןַא ףיוא ךיוא טגָאז רע יװ'

 ,קיּבײא ףױא ןהֹּכ ַא טסיּב ּוד
 ,בקָדָצ-יּכלַמ ןּופ דדֵס םעד טול

 םינּונחַּת ןּוא תוליִפּת טנעענעג רע טָאה ,שיילפ ןייז ןופ געט יד ןיא סָאװ'
 ליצַמ םיא תלֹוכיִּב ןעװעג זיא סָאװ ,םעד ּוצ ןרערט ןּוא יירשעג סיורג טימ
 .טײקיטכרָאּפטָאג ןייז רַאפ ןרָאװעג טרעהרעד זיא רע ןּוא ,טיוט ןּופ ןייז ּוצ
 טייקינעטרעטנוא טנרעלעג רע טָאה ךָאד ,ןּוז ַא ןעװעג ויא רע םַגַה ןּוא *

 .4 ,יק םילהּת ב .7 ,ב םילהּת א
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 ןרָאװעג ויא רע יװ םעדכָאנ ןּוא" ;ןטילעג טָאה רע סָאװ ,ןכַאז יד ךרּוד
 ,עלַא רַאפ העושי רעקיּביײא ןַא ןּופ הֹּביִס יד ןרָאװעג רע ויא ,קידתומילש

 ,לודָנ ןהֹּכ ַא רַאפ טָאג ןּופ ןרָאװעג ןפּורַאּב זיא ןּוא * ,םיא ןכרָאהעג סָאװ

 .קְדָצייִּכלַמ ןּופ רדֵס םעד טול
 ּוצ ּברַאה ויא סע ןּוא ,ןדער ּוצ ְךֵס ַא רימ ןּבָאה םעד ןגעוונופ !!

 םירָאװ* .ןרעה ּוצ ּפמעט ןרָאװעג טנעז ריא ,עז ךיא לייוו ,ןרעלקרעד
 טקיטײנ ,רערעל ןייז טפרַאדַאּב ריא טלָאװ טייצ רעד ןּופ ךֶׁשֶמ ןיא
 ןּופ תודֹוסי יד ןענרעל ךייא לָאז רעצימע ןַא ,לָאמַא רעדיו ךייא ריא
 ,עכלעוַא ןרָאװעג טנעז ןּוא ,טָאנ ןּופ תואובנ יד ןּופ םיִרָקיִע עטשרע יד

 רעדעי םירָאװ:* .וייּפש רעטסעפ ןיא טינ ןּוא ,ךלימ ןיא ךיז ןקיטיינ סָאװ

 ןופ טרָאװ םעד ןיא תוניִבִמ ןייק טינ טָאה ,ךלימ ןעמענ טוט סָאװ ,רענייא
 ויא רעּבָא וייּפש עטסעפ'* .עלעפֹוע ןַא ויא רע םירָאװ ,טײקיטרַאפטכער

 ןּבָאה ,ךיורּבעג ןקידנעטש םעד ּבילּוצ סָאװ ,ענעי רַאפ ,ענעסקַאװרעד רַאפ
 .סטכעלש ןּוא סטּוג ןשיװצ ןדיישרעטנּוא ּוצ םישּוח ערעייז טניואוועגוצ

 ןגעוונופ םיִרְקיִע עטשרע יד ןּופ גנונרעל יד טייז ַא ןיא ןוָאל רימָאל ,ןֵכֹּב

 לָאמַאכָאנ ןגיל טינ רימָאל ;תומיַלש רעד ּוצ רעטייוו ןייג ןּוא ,ןֵחיִׁשְמ
 ,טָאג ּוצ הומָא ןגעוונופ ןּוא ,םיִׁׂשֹעַמ עטיױט ןּופ הבּושּת ןגעוונופ דֹוסי ַא
 ןּוא ,טנעה ןגײלּפױרַא ןגעוונופ ןּוא ,?רוליִבט ןּופ גנונרעל רעד ןגעוונּופ ?
 עקױָאד סָאד ןּוא* .טּפשִמ ןקיּבײא ןגעוונופ ןּוא ,שביתָמַה-תֵיְחּת ןגעוונופ

 לָאמנײא ןענעז סָאװ ,ענעי עַגֹונּב םירָאװ* .םֵׁשַה-הָצרִי-םִא ,ןָאט רימ ןלעװ

 ,הִנָּתַמ רעשילמיה רעד ןּופ ןעװעג םעֹוט ןּבָאה ןּוא ןרָאװעג טרעלקעגפיוא
 ןעוועג םעֹוט ןּבָאה ןּוא * ,ׂשֶדֹוקַה-ַחּור םעד ןּופ רעמענלייט ןרָאװעג ןענעז ןּוא

 ןוא" ,אֹּבַה-םלֹוע ןּופ תוחֹוּכ יד ןּוא ,טָאג ןופ טרָאװ םעד ןּופ טייקסטוג יד
 ,הבּוׁשּת ּוצ ןייז ּוצ שדַחִמ רעדיװ ךעלגעממוא זיא עכלעוַא ,ןלַאפעגּפָא ןענעז
 ןוא ,סינַארעביא םיִהֹלֲֵאְןִּב םעד ךיז רַאפ ןקיציירק יז ,ןעעז רימ תעּב
 םעד טקנירט סָאװ ,דרע יד םירָאװ" .ןויָוֹּב ּוצ סױרַא ןפָא םיא ןלעטש

 ,רעצכעטַײרק ןעגנערּבסױרַא טוט ןּוא ,ףיורעד טּפָא ןעמּוק טּוט סָאװ ,ןגער
 ,ןרָאװעג טרעקַאַאּב ךיױא ויא יז ןגעו-סעמעוװ רַאפ ,יד רַאפ ןגיוט סָאװ
 ,סרעכעטש ןּוא רענרעד טגָארט יז ּביוא רָאנ" .טָאג ןּופ הכָרֹּב ַא טמּוקַאּב
 יא ףֹוס ריא ןּוא ;-דלָלק ַא ּוצ טנעָאנ זיא ןּוא ןפרָאװרַאפ יז טרעוו
 .ןרעװ .ּוצ טנערּברַאפ
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 ןגעוונופ ןכַאז ערעסעּב ףיוא טרעכיזרַאפ ןענעז ,עטּבילַאּב ,רעּבָא רימ'

 םירָאװ'" .ױזַא ןדער רימ םַגַה ,הדעושי ַא ןטיײלנַאּב סָאװ ןכַאז ןּוא ,ךייא
 ,טפַאשּביל יד ןּוא םיִׂשעַמ ערעייא ןסעגרַאפ ּוצ ,טכערעגמוא טינ ויא טָאג
 טָאה ריא סָאװ ,םעד טימ ,ןעמָאנ ןייז ּוצ ןיװעגסױרַא טָאה ריא סָאװ

 רעדעי וַא ,ןרעגַאּב רימ ןּוא ! .ןעניד ךָאנ ייז טּוט ןּוא ,עקילייה יד טנידעג

 טייקלופ רעד ּוצ טײקיסַײלפ עּבלעז יד ןוַײװסױרַא לָאז ךייא ןּופ רענייא

 טרעיינ ,לױפ ןייז טינ טלָאז ריא ידּכ" ,ףֹוס םעד ּוצ ויּב ןוחָטּב ןּופ

 יד יז ןענעשרַי טײקידלּודעג ןּוא הנּומֶא ךרוד סָאװ ,יד ןּופ סרעּוטכָאנ

 .תוחָטבַה
 ,רע טָאה ,?רחָטבַה יד ןּבעגעג ןעמהָרבַא טָאה טָאג תעּב םירָאװ

 יב ןריואושעג ,ןרעסערג ןייק ייּב ןרעװש טנָאקעג טינ טָאה רע תמחַמ

 ןרעמ ןּוא ,ןשטנעּב ךיד ךיא לעװ ןשטנעּב :ןגָאז ּוצ יװַא:* ,ןײלַא ךיז
 ,ןגָארטרעד קידלודעג טָאה רע לייוװ ,יװַא ןּוא* .א*ןרעמ ךיד ךיא לעװ

 ,ןרעסערג םעד ייּב ןרעווש ןשטנעמ םירָאװ'* .הֹחָטבַה יד טנשרַיעג רע טָאה

 .גנוקיטעטשַאּב ַא ןּופ ףֹוס רעד העּובש יד זיא ןרעייז ְךּוסכיֵס ןדעי ןיא ןּוא
 םישרֹוי יד ןוייו ּוצ טַאהעג העָדּב טָאה רע תעּב ,טָאג טָאה םעד ּבילּוצ

 ןייז ןופ טײקכעלרעדנערַאפמּוא יד רערעמ ְךַס ַא ךָאנ החָטבַה רעד ןּופ

 -רַאפמּוא ייווצ ךרוד ידּכ * ,העּובש ַא טימ טשימעגנַײרַא ךיז רע טָאה ,הצֵע
 ןגָאז וצ טָאג רַאפ ךעלגעממּוא זיא סע עכלעוו ןיא ,ןכַאז עכעלרעדנע
 ערעקרַאטש ַא ןּבָאה ,גנוטער רַאפ ןענּורטנַא ןענעז סָאװ ,רימ ןלָאז ,ןגיל

 ןרָאװעג טײרּבעגנָא זיא סָאװ ,גנונעפָאה רעד ןיא ךיז ןּפַאכּוצנָא גנוקיטומרעד

 ַא ,המָׂשנ רעד רַאפ רעקנַא ןַא יװ רימ ןּבָאה סָאד ןּוא * .זדנוא רַאפ
 ,םעד ןיא ןיירַא טייג סָאװ ןּוא ,קיטפַאהדנַאטש ןּוא רעכיז יא סָאװ ,גנונעפָאה

 יװ ןעגנַאגעגנַײרַא זיא ַעּוׁשְי ןיהואוו* ,תֶכֹורָּפ םעד ןיא ןענירד זיא סָאװ

 קיּביא ףיוא לודָגןהֹּכ ַא ןרָאװעג זיא ןּוא ,ןגעווטרעזדנוא ןּופ רעפיולרָאפ ַא
 .קָדָצייּכלַמ ןּופ רדֵס םעד טול

 םעד ןּופ ןהֹּכ ַא ,םבֶלָש ןּופ ךלֵמ ,קֶדָצייּכלַמ רעקיוָאד רעד םירָאװ צו
 טָאה רע תעּב ,ןעמהָרבַא ןגעקטנַא ןעגנַאגעגסױרַא זיא סָאװ ,ןֹוילָע-לֶא

 רַאפ?* ,טשטנעּבעג םיא טָאה ןּוא ,םיכָלמ יד ןגָאלש ןּופ טרעקעגמוא ךיז

 .17 ,16 ,בכ תישארּב א
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 יא רע לײװ ,רֹׂשעַמ ץלַא ןּופ טדיײשעגּפָא טָאה םֶהָרבֲא ךיוא ןעמעוו

 ךָאנרעד ןּוא ,טײקיטרַאפטכער ןּופ ךלֶמ ,גנורעלקרעד ַא ךרוד ,לָּכ-םדֹוק
 ,רעטּומ ןָא ,רעטָאפ ןָא* ,ןדירפ ןּופ ךלִמ ,טניימ סָאװ ,םֵלָׁש ןּופ ךֹלָמ ךיוא

 ףֹוס ןייק טינ ךיױא ,געט ןּופ ּבײהנָא ןייק טינ ךיוא טָאה סָאװ ,סוחִי ןָא

 רע ;םיִהֹלֶאְדִּב םעד ּוצ ךעלנע ןרָאװעג טכַאמעג ויא טרעיינ ,ןּבעל ןּופ

 .קיּביא ףױא ןהֹּכ ַא טּבַײלּברַאפ
 סָאװ ,ןעװעג זיא שטנעמ רעקיזָאד רעד סיורג יװ טכַארטַאּב טנייה

 ןוא* .ּבױרקַאז ןטסעּב םעד ןּופ -רֹׂשעֵמ ןּבעגעג ּוניבָא-םהָרבַא טָאה םיא

 טול קֹוח ַא ןּבָאה ,הנוהּכ יד ןּברַא סָאװ ,יוֵלייִנֹּב יד ןּופ ,רָאװרַאפ ,יד
 ערעייז ןּופ ,טניימ סָאד ,קלָאפ םעד ןּופ רֹׂשעַמ ןעמענ ּוצ הדרֹוּת רעד

 .ןעמהָרבַא ןּופ ןעדנעל יד ןּופ ןעמּוקעגסױרַא ןענעז ייז םַגַה ,רעדירּב
 ןעמונעג טָאה ,ייז ןּופ טנכערעג טינ טרעװ סוחִי ןייז סָאװ ,רעּבָא רעד*
 יד טַאהעג טָאה סָאװ ,םעד טשטנעּבעג טָאה ןּוא ,ןעמהָרבַא ןּופ רֹׂשֹעַמ

 ןופ טשטנעּבעג טרעװ רערעדנימ רעד ,תועָדייקּוליִח ןָא רעּבָא" .תֹוחָטבַה

 ,רׂשעַמ לּבקמ ןענעז ,ןּברַאטש סָאװ ,ןשטנעמ ,ָאד ןּואא* .ןרעסערג םעד
 טּוט רע ןַא ,טגָאועג תודַע טרעװ עס ןעמעװ ףיוא ,רענייא רעּבָא ןטרָאד
 ןיא סָאװ ,יוֵל וליפַא טָאה ןעמהָרבַא ךרוד ,ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןוא" .ןּבעל

 ןדנעל יד ןיא ןעװעג ךָאנ ויא רע םירָאװ* ,רֹׂשעַמ ןּבעגעג ,רֹׂשעַמ לֹּבַקמ

 .אןגעקטנַא ןעגנַאגעגסױרַא םיא זיא קָדֶצייּכלַמ תעּב ,רעטָאפ ןייז ןּופ
 יד ןּופ תדנוהּכ רעד ךרּוד תומילש ןעװעג טלָאװ עס ּבױא ,טנייה !י

 ,(הרֹוּת יד ןעװעג לּבקמ קלָאפ סָאד טָאה םעד ּבילוצ םירָאװ) יִוְלייִנּב
 ןהֹּכ רערעדנַא ןַא ןייטשפיוא לָאז'ס זַא ,ןעװעג קיטיינ ךָאנ ויא סָאװ ּבילּוצ
 םעד טױל ןרעװ ּוצ טנכערעג טינ ןּוא ,קָדָצייּכלַמ ןּופ רדֵס םעד טול
 טלָאמעד ,טרעדנערַאפ טרעװ הנּוהּכ יד ּבױא םירָאװ* ?ןענֹרהַא ןּופ רדָס
 .הרֹוּת רעד ןיא ןרעװ טכַאמעג לָאז גורעדנע ןַא זַא ,קיטיינ ךיוא זיא

 ּוצ טרעהעג ,טגָאזעג ןרעװ ןכַאז עקיזָאד יד ןעמעװ ףיוא ,רעד םירָאװ
 םייּב הדדֹובַע ןייק ןָאטעג טינ טָאה רענייק ןכלעוו ןּופ ,טָבֵׁש ןרעדנַא ןַא
 טצָארּפשעגסױרַא טָאה רַאה רעודנּוא זַא ,רָאלק ויא סע םירָאװ-* .ַחָּבוְמ

 .םיִנֲהֹּכ עַגֹונּב טדערעג טינרָאג הׁשֹמ טָאה טֶבֵׁש םעד ּוצ סָאװ ,הדּוהי ןּופ
 רערעדנַא ןַא ףא טייטש עס ּבױא ,רערָאלק ךָאנ טרעװ סָאד ןּוא *

 .20-17 ,די תישארב א
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 םעד ךָאנ טינ ,ןרָאװעג טכַאמעג זיא סָאװ * ,קָדֶצייּכלַמ ּוצ ךעלנע ,ןהֹּכ
 ;ןּבעל ןקיפֹוסנָא ןַא ןופ טכַאמ רעד ךָאנ טרעיינ ,םָדו-רָׂשָּב ַא ןּופ קֹוח

 :םיא ןגעוונופ טגָאזעג תֹודָע טרעװו עס םירָאװ

 קיּביא ףױא ןהֹּכ ַא טסיּב ּוד
 .קָדָצ-יּכלַמ ןּופ רדֵס םעד טול

 ןגעוונופ תמחַמ ,ןָאטעגּפָא טרעװ טָאּבעג קידרעירפ ַא סָאװ ,םעד ּבילּוצ !*
 טכַאמעג טינרָאג טָאה הרֹוּת יד םירָאװ) * ,טייקכעלצונמּוא ןּוא טיײקפַאלש ןייז
 סָאװ ,גנּונעפָאה ערעסעּב ַא טכַארּבעגנַײרַא טרעװ רעּבירעד ןּוא ;(ץנַאג

 ןָא ןרָאװעג טינ סע זיא רע תֹויָה ןּוא" .טָאג ּוצ רימ ןענעענעג ריא ךרּוד
 רע ,העּובש ַא ןָא םיִנֲהֹּכ ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז ייז םירָאװ-!-- ,העּובש ַא

 :םיא ןגעוונופ טגָאז סָאװ ,םעד ךרּוד העובש ַא טימ רעּבָא

 ,ןּבָאה הטָרֲח טינ טעװ רע ןּוא ,ןריואוושעג טָאה טָאג
 .קיּביא ףיוא ןהֹּכ ַא טסיּב ּוד

 .דנוּב ןרעסעּב ַא ןופ זרונרֶע יד ןרָאװעג ַעּוׁשִי ךיוא זיא ליפוזַא ףיוא
 ,לָאצ ןיא ְךַס א םיִנֲהֹּכ רַאפ ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז ייז ,רָאװרַאפ ,ןּוא

 רע"* ;ןּבַײלּברַאפ ּוצ טרעטשעג יז ןענעז טױט םעד ךרוד סָאװ תֹמחַמ

 .ךעלרעדנערַאּפמּוא הנּוהּכ ןייז טָאה ,קיּבייא ףיוא טײטשַאּב רע תמחַמ ,רֹעֹּבָא
 ןענעענעג סָאװ ,יד ןייז ּוצ ליצַמ תלֹוכיִּב ץלַא ןיא ךיוא רע זיא רעּבירעד *
 ןיז ּוצ ?לדַּתשִמ ךיז ידּכ ,קיּבײא טּבעל רע תֹמחַמ ,טָאג ּוצ םיא ךרּוד
 .ייז רַאפ

 יא סָאװ ,לודָגְוהֹּכ ַאזַא טסַאּפעג ךיז טָאה ודנּוא רַאפ םירָאװ?*
 רעּביא ןּביױהרעד ןּוא ,עקידניז ןּופ טדײשעגּפָא ,םימָּת ,קידלּושמּוא ,קילײה
 ןדעי ןייז ביִרקַמ ,םילֹודג-םיִנַהֹּכ ענעי יװ ,טינ ףרַאד סָאװ" ;ןעלמיה יד
 ןּופ דניז יד רַאפ ךָאנרעד ןּוא ,דניז ענעגייא ענייז רַאפ תיִׁשאֵר ,תֹונָּברָק גָאט
 תעּב ,לָאמעלַא רַאפ לָאמ ןייא ןָאטעג רע טָאה סָאד םירָאװ ;קלָאפ םעד
 ןשטנעמ ףיוא טלעטש הרֹוּת יד םירָאװ-* .ןעוװעג ביִרקַמ ןילַא ךיז טָאה רע
 רעד ןופ טרָאװ סָאד רעּבָא ,ןטײקכַאװש ןּבָאה סָאװ ,םילֹודנ-םיִנַהֹּכ רַאפ
 ויא סָאװ ,ןּוז ַא ףיוא טלעטש ,הרֹוּת רעד ךָאנ ןעמוקעג זיא סָאװ ,העּובש
 .קיּבייא ףיוא קידתומילש

 רימ :סָאװ-טָא ויא ,ןגָאז ןעּוט רימ סָאװ ,םעד ןופ רֹקיֵע רעד ןּוא ו
 רעטכער רעד ייּב טצעועגרעדינַא ךיז טָאה סָאװ ,לודָנ-ןהֹּכ ַאזַא ןּבָאה
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 ,ׁשֹדֹקִמ םעד ןּופ רעניד ַא* ,ןעלמיה יד ןיא דדובָּכַה אַסְּכ םעד ןּופ טנַאה

 ןיק טינ ןּוא ,טלעטשעגפיוא טָאה טָאג סָאװ ,ןּכשִמ ןתָמֶא םעד ןּופ ןּוא
 תֹוחֹנִמ ןייז ּוצ ביִרקַמ טמיטשַאּב טרעװ לודָנְןהֹּכ רעדעי םירָאװ* .שטנעמ
 לָאז לודָגְןהֹּכ רעקיזָאד רעד ךיוא וַא ,קיטיינ סע זיא רעּבירעד ;םיחָבז ןּוא

 רעד ףיוא ןעװעג טלָאװ רע בוא ,רעּבירעד * .ןייז ּוצ ביִרקַמ סעּפע ןּבָאה
 ןענַארַאפ ןענעז סע תֹמחַמ ,ןהֹּכ ןייק ןעװעג טינ לֵלכִּב רע טלָאװ ,דרע
 סָאװ ,סָאד ןעניד ייז* .תדרֹוּתַה יּפ-לַע תונָּברִק בירקַמ ןענעז סָאװ ,ענעי

 יא השֹמ יוװיֹוַא ,ןכַאז עשילמיה יד ןּופ ןטָאש ַא ןּוא דליּבּפָא ןַא זיא

 .ןּכשְמ סָאד ןכַאמ ןיא ןטלַאהעג טָאה רע תעּב ,טָאג ןּופ ןרָאװעג ןלױפַאּב
 ,טלַאטשעג רעד טול ןכַאמ גנידצלַא טסלָאז ּוד זַא ,רע טגָאז ,עז םירָאװ

 רע טָאה רעּבָא דניצַא* .אגרַאּב םעד ףיוא ןרָאװעג ןויוועג ריד זיא סָאװ

 ךױא זיא רע סָאװ ,םעד טימ גנוניד ערענעּבױהרעד רעמ ַא טכיירגרעד
 ףיױא ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא סָאװ ,דנּוּב ןרעסעּב ַא ןּופ ץי-למ רעד
 ןָא ןעװעג טלָאװ דנוּב רעטשרע רענעי ּבױא םירָאװ' .תֹוחָטבַה ערעסעּב

 .ןטיװצ ַא רַאפ הֹּביִס ןיק טכװעג טינ ןעמ טלָאװ טלָאמעד ,ןורָסַח ַא

 :רע טגָאז ,יײז טרסומ רע תעּב םירָאװ!
 ,טָאג טגָאז ,ןָא ןעמּוק געט יד ,עו
 לאָרׂשְי ןּופ וױה םעד טימ דנּוּב םעיינ ַא ןסילש לעװ ךיא ןּוא

 ,הדּוהי ןּופ ויוה םעד טימ ןּוא
 תובָא ערעייז טימ טכַאמעג ּבָאה ךיא סָאװ ,דנּוּב םעד טול טינ'

 ,טנַאה רעד ייּב ןעמּונעגנָא יז ּבָאה ךיא ןעװ ,גָאט םעד ןיא

 ;םִיַרצִמ דנַאל םעד ןּופ ןריפּוצסױרַא יז

 ,דנוּב ןיימ ןיא ןּבילּבעג טינ ןענעז ייז םירָאװ
 .טָאג טגָאז ,ןפרָאװרַאפ יז ּבָאה ךיא ןּוא
 םעד טימ ןכַאמ לעװ ךיא סָאװ ,דוּב רעד ויא סָאד םירָאװ

 לאָרׂשְי ןּופ זיוה
 טָאג טגָאז ,געט ענעי ךָאנ
 ;דנַאטשרַאפ רעייז ןיא הרֹוּת ןיימ ןּבעגנַײרַא לעװ ךיא
 ;ןּבירשפיױא יז ךיא לעװ ץרַאה רעייז ףיוא ןּוא
 ,טָאג רעייז ןייז לעװ ךיא ןּוא

 .40 ,הכ תֹומְׁש א
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 .קלָאפ ןיימ ןייז ןלעװ יז ןּוא
 ,רבַח ןייז רעכעלטיא ןענרעל טינ ןלעװ ייז ןּוא יי

 !טָאג טנעק ןגָאז ּוצ יװַא ,רעדּורּב ןייז רעכעלטיא ןּוא

 ,ןענעק ךימ ןלעװ עלַא םירָאװ

 .יז ןּופ ןטסערג םעד ויּב ןטסנעלק םעד ןּופ
 .דניז רעיז ןּבעגרַאפ לעװ ךיא םירָאװ =

 .אןעקנעדעג טינ רעמ ךיא לעװ אטָח רעייז ןּוא
 טלַא ןטשרע םעד רע טָאה ,דנוּב םעיינ ַא :טגָאז רע סָאװ ,םעד טימ *
 םּוצ טנעָאנ ויא ,טרעטלערַאפ ןּוא טלַא טרעװ סָאװ ,סָאד ןּוא ;טכַאמעג

 .ןדניװשרַאפ

 ,הדֹובַע ןּופ םיניִד טַאהעג ךיוא טָאה דנּוּב רעטשרע רעד וליּפַא ןּוא 8
 סע םירָאװ" .טלעװ רעקיזָאד רעד ןּופ ןעוװעג ויא שדקִמ ןייז ןּוא

 יד ןעװעג ויא םיא ןיא סָאװ ,עטשרע סָאד ,ןּכשִמ ַא טיײרּבעגנָא ןעוועג זיא

 ןעמ טָאה ןפורעג ןּוא ;םינָּפַה םָחֶל סָאד ןּוא ,ןחלוש רעד ןּוא ,הדרֹונמ
 סָאװ ,ןּכשִמ סָאד ;רֶכֹורְּפ ןטייװצ םעד רעטניה ןּוא* .שודְק-םוקָמ סע

 רַאפ ַחָּבוְמ םענעדליג ַא טַאהעג טָאה סָאװ! ;םישדק-ישדק ןפּורעגנָא טרעוו
 ןיא סָאװ ,דלָאג טימ םּורַא ןּוא םּורַא טקעדַאּב ,תירּבַהךֹורֲא םעד ןּוא תֶרֹוטק
 סנֹרהַא ןּוא ,ןענירעד ןֶמ םעד טימ גורק רענעדליג ַא ןעװעג ויא םיא

 יד םיא רעּביא ןּוא* ;תירּבַה-תוחּול יד ןּוא ,טילּבעג טָאה סָאװ ,ןקעטש

 ןכַאז עקיזָאד יד ןּופ ;ז-רָרֹוּפַּכ סָאד טנטָאשַאּב ןּבָאה סָאװ ,דובָּכַהיַבּורּכ

 .רעדנזַאּב ןדער טינ דניצַא רימ ןענעק
 ןעייג ,טײרּבעגנָא יװַא ןעוועג ןענעז ןכַאז עקיזָאד יד יו ,םעדכָאנ ןּוא *

 ןיא ;תודֹובַע יד ןָאט ּוצ ןּכשִמ ןטשרע םעד ןיא ןײרַא רֶדָסּכ םיִנֵהֹּכ יד

 ןָא טינ ,רָאא םעד ןיא לָאמנייא ,ןײלַא לודָנןהֹּכ רעד ,רעּבָא ןטייווצ םעד
 .קלָאפ םעד ןּופ תונָנש ייד רַאפ ןּוא ,ךיז רַאפ בירקַמ ויא רע סָאװ ,טּולּב
 יישדק םּוצ געװ רעד זַא ,ןענעכײצנָא ׂשֶדֹוקַהַחּור רעד טּוט םעד טימ*
 ויא ןּכשִמ רעטשרע רעד ןַמזלָּכ ,טקעלּפטנַא ןעוװעג טינ ךָאנ ויא םישדק
 םיא טױל ;טיצ רעקיטנַײה רעד רַאפ לׁשָמ ַא ןיא סָאד? .ןענַאטשעג ךָאנ

 סָאװ ,ןייז םיִלֹׁשַמ טינ ןענעק סָאװ ,םיחָבו ןּוא תֹוחנְמ ביִרקַמ ןעמ זיא

 .33-30 ,אל הימרי א
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 ןענעז ייז לייוו?? ,הדֹובַע יד טּוט סָאװ ,םעד ןּופ ןסיוועג סָאד ְךייַׁש זיא

 ןּופ תוליִבט ענעדישרַאפ ןּוא ןעקנַארטעג ןּוא ןוייּפש ןגעוונופ םיקוח זיולּב
 .גנונעדרָא רערעסעּב ַא ןּופ טייצ ַא ּוצ ויּב טגײלעגפיורַא ,שיילפ םעד

 עטּוג יד ןּופ לודָנְןהֹּכ ַא ןעמוקעג זיא רע יװ םעדכָאנ ,ַחיִׁשָמ רעּבָא
 ,ןּכשִמ ןקידתומילש רעמ ןּוא ןרעסערג םעד ךרּוד זיא ,ןכַאז עקידנעמּוק
 םעד ןּופ טינ ,טסייה סָאד ,טנעה ןייק טימ ןרָאװעג טכַאמעג טינ ויא סָאװ

 ,רעּבלעק ןּוא קעּב ןּופ טּולּב םעד ךרּוד וליפַא טינ ךיוא * ,ףַאשַאּב ןקיוָאד
 רַאפ לָאמ ןייא ןעגנַאנעגנַײרַא זיא ,טּולּב םענעגייא ןייז ךרוד טרעיינ

 .הלואג עקיּביײא טכיירגרעד טָאה ןּוא ,ןײרַא שודְק-םוקָמ םעד ןיא לָאמעלַא
 ,ּבלַאק ַא ןּופ ׁשַא סָאד ןּוא ,ןסקָא ןּוא קעּב ןּופ טּולּב סָאד ּבױא םירָאװ !*

 טָאה ,אֹמָט ןעװעג ןענעז סָאװ ,יד ףיוא ןרָאװעג טגנערּפשעג ןיא סָאװ
 טעװ רעמ לפיו ףיא:* ,שיילפ םעד ןּופ טייקיניר רעד ּוצ טקילײהעג

 ביִרקַמ ךיז טסייג ןקיּבײא םעד ךרּוד טָאה סָאװ ,ןֵחיִׁשְמ ןּופ טּולּב סָאד

 ּוצ ,םיִׂשעַמ עטיױט ןּופ ןסיװעג רעייא ןקיניר ,טָאג ּוצ םומ ַא ןָא ןעוועג
 ?טָאג ןקידעּבעל םעד ןעניד

 ,דנוּב םעיינ ַא ןּופ ץילָמ רעד רע ויא הֹּביִס רעקיזָאד רעד ּבילּוצ +=
 ,סנכערּברַאפ יד ןּופ גנויילסױא רעד ןגעוונופ ןעשעג זיא סָאװ ,טױט ַא ידּכ
 ןפורַאּב ןענעז סָאװ ,יד ןלָאז ,דנּוּב ןטשרע םעד רעטנּוא ןעוועג ןענעז סָאװ

 םירָאװ= .לײטּברַא ןקיּביא םעד ןּופ הדחָטבַה יד ןייז ?לּבקמ ,ןרָאװעג
 ,םעד ןּופ טױט רעד קיטיינ ןייז וּומ טרָאד ,האוָוַצ ַא ןַארַאפ זיא סע ּואוו
 סע ּואװ ,טפַארק ןיא ויא האוְוַע ַא םירָאו" .טכַאמעג יז טָאה סָאװ

 סָאװ ,רעד ןַמוילָּכ טפַאה ןייק טינ טָאה יז םירָאװ ;טױט ַא ןעוועג זיא

 דוב רעטשרע רעד ךיוא ויא רעּבירעד * .ןּבעל טוט ,טכַאמעג יז טָאה
 טָאּבעג סעדעי יװ םעדכָאנ םירָאװ2 .טּולּב ןָא ןרָאװעג טקיליײהעג טינ
 טָאה ,קלָאפ ןצנַאג םּוצ הרֹוּתַה יּפ-לַע ןרָאװעג טדערעג ןהשמ ךרוד זיא

 -רוּפרוּפ ןּוא רעסַאװ טימ ,קעּב ןּוא רעּבלעק ןּופ טולּב סָאד ןעמּונעג רע
 עצנַאג סָאד ייס ןּוא רפַס סָאד ייס טגנערּפשַאּב טָאה ןּוא ,בֹוזָא ןּוא לָאװ
 טָאג סָאװ ,דנוּב םעד ןּופ טּולּב סָאד ויא סָאד :ןגָאז ּוצ יװַא*? ,קלָאפ

 םילָּכ עלַא יד ןּוא ןּכשִמ סָאד רע טָאה םעדצוח*: .יןטָאּבעג ךייא טָאה
 ןוא= ,ןפֹוא ןכעלנע ןַא ףיוא טּולּב םעד טימ טגנערּפשעג הדֹובַע רעד ןּופ

 .8 ,דב תֹומׁש א
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 ןָא ןּוא ,טּולּב טימ טקיניירעג גנידצלַא טעַמּכ טרעוו ,הדרֹוּת רעד טול

 .אגנוּבעגרַאפ ןייק ָאטינ זיא טּולּב ןּופ גנוסיגרַאפ
 עשילמיה יד ןּופ רעדליבּפָא יד וַא ,ןעוועג קיטיינ רעּבירעד זיא סע

 טימ תיפוג ןכַאז עשילמיה יד רעּבָא ,ןרעװ טקינירעג יױזַא ןלָאז ןכַאז
 ןעגנַאגעגנַײרַא טינ זיא ַחיִׁשָמ םירָאװ! .עקיוָאד יד רעדייא ,תונָּברִק ערעסעּב

 טלַאטשעג ןיא ןכילגעג ,טנעה טימ ןרָאװעג טכַאמעג זיא סָאװ ,שדקִמ ַא ןיא
 ןופ דניצַא ךיז ןוייװ ּוצ ,אפוג ןירַא למיה ןיא טרעיינ ,ןתֶּמִא םעד ּוצ
 טפָא ןײלַא ךיו לָאז רע ידּכ טינ סָאד ןּוא* ;טָאג רַאפ ןגעווטרעזדנּוא

 םעד ןיא רָאי ּוצ רָאי ןּופ ןײגנַײרַא טוט ?לודָג ןהֹּכ רעד יװ ,ןייז בירְקַמ
 טװמעג טפָא רע טלָאװ טינַא* ;סנגייא ןייז טינ ,טּולּב טימ םישדק-ישדק

 רע ויא רעּבָא דניצַא .טלעװ רעד ןּופ גנוקיטסעפטנורג רעד טניז ןדייל
 יד ןדנעלרַאפ ּוצ ,ןרָאװעג טקעלּפטנַא לָאמ ןייא ןטייצ יד ןּופ ףֹוס ןפיוא
 רַאפ טמיטשַאּב זיא סע יוויֹוַא ןּוא* .ןײלַא ךיז ןּופ ןּברָק םעד ךרוד דניז
 ךיוא טעװ יװַא** ,טּפשִמ טמּוק םעדכָאנ ןּוא ,ןּברַאטש ּוצ לָאמ ןייא ןשטנעמ
 דניז יד ןגָארט ּוצ ןרָאװעג ביִרקַמ לָאמ ןייא ויא רע יװ םעדכָאנ ,ַחיִׁשָמ

 העּושי רעד רַאפ ,דניז ןָא לָאמ טייוצ ַא ךיז ןזײװַאּב ,םיּבַר םעד ןּופ
 .םיא ףיוא ןטרַאװ סָאװ ,יד ןּופ

 עטוג עקידנעמּוק יד ןּופ ןטָאש ַא רָאנ טָאה יז לייוו ,הֹרֹוּת יד םירָאװ א

 תלֹוכיִּב טינ לָאמניק זיא ,אפּוג ןכַאז יד ןּופ דליּבּפָא סָאד טינ ןּוא ,ןכַאז -
 ,רָא ךָאנ רָאי ביִרקַמ רֶדָסּכ ןענעז יז סָאװ ,תרונָּברק עּבלעז יד טימ
 טינ יז ןעד ןעמ טלָאװ ,טינַא? .ןענעענעג ןעּוט סָאװ ,יד ןכַאמ ּוצ קידתומלש

 ןענעז יז יװ םעדכָאנ ,ןעניד סָאװ ,יד תֹמחַמ ?ןייז ּוצ ביִרקַמ טרעהעגפיוא
 ןיוטסּואװַאּב סָאד טַאהעג טינ רעמ ןטלָאװ ,ןרָאװעג טקינירעג לָאמ ןייא
 .דניז ןּופ רכָז ַא ןַארַאפ רָאי עלַא ויא רעּבָא תונָּברַק ענעי ןיא* .דניז ןּופ

 לָא קעּב ןּוא ןסקָא ןופ טּולּב סָאד וַא ,ךעלגעמ טינ ןיא סע םירָאװ
 :רע טגָאז ,ןײרַא טלעװ רעד ןיא טמוק רע תעּב ,ןָכּב" .דניז ןעמענקעװַא

 ,טרענַאּב טינ וטסָאה רעּפָאויײּפש ןּוא רעּפָאטכַאלש

 .רימ רַאפ ןטײרּבנָא ןָאטעג ּוטסָאה ףּוג ַא טרעיינ
 .טגנַאלרַאט טינ ּוטסָאה רעּפָאדניז ןּוא רעּפָאדנַארּב
 ,ןעמּוק ּוט ךיא ,עז :טגָאזעג ךיא ּבָאה טלָאמעד'

 וו ,ז ארקיו א
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 ,רימ ןגעו ןּבירשעג טייטש רפַס םעד ןּופ הֹליִגמ רעד ןיא
 .אטָאג ָא ,ןוצָר ןייד ןָאט ּוצ

 ןוא רעּפָאדנַארּב ,רעּפָאזיּפש ןוא רעּפָאטכַאלש ;ןּבױא טגָאז רע תעּב*

 -ליואוו ןייק טַאהעג טינ ןירעד וטטָאה ךיוא ,טלָאװעג טינ ּוטסָאה רעּפָאדניז
 רע טָאה טלָאמעד ,(הרֹוּתַה יּפילַע ביִרקַמ יז ויא ןעמ סָאװ) ,ןלעפעג
 סָאד ּפָא טפַאש רע .ןוצָר ןייד ןָאט ּוצ ,ןעמּוק וט ךיא ,עז :טגָאזעג
 ןוצָר ןקיזָאד םעד ךרּוד* .עטייווצ סָאד ןקיטסעפַאּב לָאז רע ידּכ ,עטשרע

 ןופ ףוג םעד ןּופ ןייז ביִרקַמ םעד ךרוד ןרָאװעג טקילײהעג רימ ןענעז

 .לָאמעלַא רַאפ לָאמ ןייא חיִׁשְּמַה ַעּוׁשִי
 ןוא תדדֹובַע יד ןָאט ּױצ ךעלגעט-נַאט טייטש ןהֹּכ רעדעי ןוא יי

 ןעמענקעװַא טינ לָאמנייק ןענָאק טָאװ ,תונָּברִק עקיּבלעז יד ןייז ּוצ ביִרקַמ

 רַאפ ןּברק ןייא ןעוועג ביִרקַמ טָאה רע יװ םעדכָאנ ,רעּבָא רע = ;דניז יד
 ןופ טנַאה רעטכער רעד ייּב טצעזעגרעדינַא ךיז טָאה ,קיבייא ףיוא דניז
 ןרעװ טכַאמעג ןלעװ םיאנוׂש ענייז ויּב ,ןָא טלָאמעד ןופ טרַאװ ןּוא * ,טָאג

 ףיוא רע טָאה ןּברק ןייא ךרּוד םירָאװ:* .סיפ ענייז ןּופ לקנעּבסּופ סָאד
 רעד ןּוא = .ןרָאװעג טקילײהעג ןענעז סָאװ ,יד טכַאמעג קידתּומלש קיּבייא

 :טגָאועג טָאה רע יװ םעדכָאנ םירָאװ ;תודָע ךיוא ודנּוא טגָאז ׁשֶדֹוקַה-ַחּור
 יז טימ ןכַאמ לעװ ךיא סָאװ ,דנּוּב רעד זיא סָאד *

 :טָאג טנָאז ,געט ענעי ךָאנ

 ,דנַאטשרַאפ רעייז ןיא הרֹוּת ןיימ ןבעגנַײרַא לעװ ךיא

 .ןּבײרשפױא יז ךיא לעװ ץרַאה רעיז ףיוא ןּוא
 טנכערּברַאפ ןּוא דניז ערעייז ןּוא

 .בןעקנעדעג טינ רעמ ךיא לעװ
 רעמ יא טרָאד ,עקױָאד יד ןּופ גוּבעגרַאפ ןַארַאפ ויא סע ּואו ןּוא *

 .דניז רַאפ ןּברַק ןייק ָאטינ
 -םוקָמ ןיא ןעמּוקוצנַײרַא ןוחָטּב ןּבָאה רימ לייוו ,רעדירּב ,רעּבירעד

 ,געוו ןקידעּבעל ןּוא םעיינ םעד ךרוד* ,ןַעוׁשְי ןופ טולב םעד ךרוד שודק
 ,טסייה סָאד ,זרָכֹורָּפ םעד ךרּוד ודנוא רַאפ טקילײהעג טָאה רע סָאװ
 ןופ זיוה םעד רעּביא -לודָנְןהֹּכ ַא ןּבָאה רימ לייוו ןּוא* ;ּבַײל ןייז ךרּוד
 טײקצנַאג רעד ןיא ץרַאה קיטכירפיוא ןַא טימ ןענעענעג רימָאל? ,טָאג

 .33 ,32 ,אל הימרי ב .9-7 ,מ םילהּת א
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 ַא ןּופ יירפ ןּוא טגנערּטשַאּב ןייז ןלָאז רעצרעה ערעודנּוא ידּכ ,הנּומָא ןּופ

 ;רעסַאװ ןייר טימ ןרעוו ןשַאװעג ןלָאז רעּבַײל ערעודנוא ןּוא ,ןסיוװעג זייּב
 רעודנוא ןופ גנּונעקַאּב רענעפָא רעד ןיא טסעפ ןטלַאה ךיו רימָאל

 סָאװ ,רעד ןיא יירטעג םירָאװ ,ןעלסיירט טינ ךיז לָאז יז ידּכ ,גנונעּפָאה

 םעד רענייא ןקעוורעד ּוצ ןטכַארט רימָאל ןּוא"* ;ןעװעג זַריִטבַמ טָאה
 ןגייא רעודנּוא ןוָאלרַאפ טינ ןּוא** ,םיבֹוט-םיִׂשעַמ ןּוא טפַאשּביל ּוצ ןרעדנַא

 רימָאל טרעיינ ,גהנמ רעד לייט ייּב ויא סע יװ ,םענייאניא ךיז ןעלמַאונַײא
 ריא לײװ ,םעד ּבילוצ דעמ ְךֵס ַא ןּוא ,ןרעדנַא םעד רענייא ןייז ריִהוַמ

 .ןענעענעג טּוט גָאט רעד זַא ,טעז

 שלּבקמ ןּבָאה רימ יװ םעדכָאנ ,ןוויָּכּב ןקידניז רימ בוא םירָאװ*
 ןּברק ןייק רעמ טינ טּבַײלּברַאפ טלָאמעד ,תמָא םעד ןּופ ןסיוו סָאד ןעוועג

 ךעלרעפעג ַא ןּוא ,טּפשִמ ןּופ ןטרַאװרעד קידאָרֹומ ַא טרעיינ* ,דניז רַאפ
 רבֹוע ןיא סָאװ ,רעד-* .עקינעּפשרעדיװ יד ןרעצרַאפ טעװ סָאװ ,רעייפ

 ,ייוצ ןּופ טרָאװ םעד ףיוא טייטעג גנּומערַאּברעד ןָא טרעוװ ,הׁשֹמ-תַרֹוּת

 זיא ,ריא טניימ ,ףָארטש ערעּברַאה רעסָאװ ,טנייה* ;?רוודָע יירד רעדָא
 טָאה ןּוא ,םיִהֹלֲאְדִּב םעד סיפ יד טימ ןטערטעג טָאה סָאװ ,רעד טרעוו

 46 ן =
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 טקילײהעג ןיא רע סָאװ טימ ,דנוּב םעד ןּופ טּולּב סָאד ןעװעג לַלַחמ
 ,םיא ןענעק רימ םירָאװ* ?דָסֶח ןּופ טסייג םעד טרעטסעלעג ןּוא ,ןרָאװעג

 ןוא .ןטלעגרַאפ לעװ ךיא ,המקנ יד טרעהעג רימ ּוצ :טגָאועג טָאה סָאװ
 ךַאז עקידאָרֹומ ַא ויא סע*: ,אקלָאפ ןייז ןטּפשִמ טעװ טָאג :לָאמַא רעדיוו

 .טָאג ןקידעּבעל םעד ןּופ טנעה יד ןיא ןלַאּפּוצנַײרַא
 טנעז ריא עכלעוו ןיא ,געט עקידרעירפ יד רעּבָא ךייא טנָאמרעד +

 ,םיִיּונָע ןופ ףמַאק ןרעוש ַא ןגָארטרעד טָאה ריא ןּוא ,ןרָאװעג ןטכױלַאּב
 ,זרורָצ ןּוא תוּפרַח ךיּוד ליּפשיש ַא ןרָאװעג טנעז ריא לייוו ,זַײװלײט

 ױזַא ןענעז סָאװ ,יד טימ רעמענלייט ןרָאװעג טנעז ריא לייוװ ,זַײװלײט ןּוא
 סָאװ ,יד ףיא ;רונָמחַר טַאהעג טָאה ריא םירָאװ** .ןרָאװעג טלדנַאהַאּב
 גנוּבױרַאּב יד דיירפ טימ ןעמּונעגנָא טָאה ןּוא ,ןטייק ןיא ןעוװעג ןענעז
 רעסערג ַא טָאה ריא ןזַא ,טסייװ ריא לייװ ,סטּוג ןּוא ּבָאה רעיא ןּופ
 ,ןוחָטּב רעיא טינ רעּבירעד טפרַאװרַאפ * .סקידנעטשַאּב ַא ןּוא ,ןגעמרַאפ
 ,דלּודעג ןיא ךיז טקיטיינ ריא םירָאװ"** .גנוטלעגרַאפ עסיורג ַא טָאה סָאװ

 .36 ,398 םירבד א
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 ריא טלָאז ,טָאג ןּופ ןוצָר םעד ןָאטעג ןּבָאה טעװ ריא יװ םעדכָאנ ידּכ
 .החָטבַה יד ןייז לּבקמ

 ,רעד ןעמוק טעװ עגֶר עניילק ץנַאג ַא ךָאנ םירָאװ*

 .ןעמַאזרַאפ טינ טעװ ןּוא ,טמּוק סָאװ

 ;הנּומַא ךרוד ןּבעל טעװ רעטכערעג ןיימ ןּוא +*
 ,קירוצ ךיז טיצ רע ּבױא ןּוא

 .אםיא ןיא ןלעפעגליואוו ןייק טינ הממָשנ ןיימ טָאה
 ,גנּוּברַאדרַאפ ּוצ קירּוצ ךיז ןעיצ סָאװ ,יד ןּופ טינ רעּבָא ןענעז רימ**

 .המָׂשנ רעייז ןייז ּוצ ליצַמ הנּומָא ןּבָאה סָאװ ,יד ןּופ טרעיינ

 ןירעד םירָאװ" .ןעועג טינ ןרעװ סָאװ ,ןכַאז ןּופ גנּוגיצַאּב ַא
 ךרּוד* .ןרָאװעג ןּבעגעג ייז זיא סָאװ ,תודָע ןַא ןעמּוקַאּב םינקז יד ןּבָאה
 טרָאװ םעד ךרוד ןרָאװעג ןפַאשַאּב ןטלעװ יד ןענעז ,רימ ןעייטשרַאפ הנומָא

 ןּופ ןרָאװעג טכַאמעג טינ ויא ,ןעועג טרעװ עס סָאװ זַא ,ױזַא ,טָאג ןּופ
 .ןייז ּוצ ןענייש סָאװ ,ןכַאז

 ןרעסעּב ַא ְךַס ַא טָאג ּוצ ןעוװעג ביִרקַמ לָבָה טָאה הדנּומָא ךרוד
 יא רע ןַא ,תֹודָע ןַא ןעמוקַאּב טָאה רע ןכלעװ ךרוד ,ןִיֵק יװ ןּברָק
 ;ץרֹוחנִמ עניז טימ תוכַײש ןיא טגָאזעג תֹודָע טָאה טָאג תֹמחַמ ,קידַצ ַא
 הנּומָא ךרּוד* .ןדער ץלַא ךָאנ רע טּוט ,טױט ויא רע םַגַה ,םיא ךרּוד ןּוא

 רע ןוא ;טױט םעד ןעז טינ לָאז רע ידּכ ,ןרָאװעג ןעמּונעגקעװַא ְךֹונַח זיא
 םירָאװ .ןעמּונעגקעװַא םיא טָאה טָאג ?רֹמחַמ ,ןרָאװעג ןענופעג טינ זיא

 זַא ,תודָע סָאד ןעמּוקַאּב רע טָאה ,ןרָאװעג ןעמּונעגקעװַא זיא רע רעדייא
 ךעלגעמ טינ זיא הּומָא ןָא ןּוא" .טָאג רַאפ ןרָאװעג ןלעפעגליואוו זיא רע
 רַאפ ןענעענעג טוט סָאװ ,רעד םירָאװ ;םיא רַאפ ןרעוו .ּוצ ןלעפעגליואוו
 ,יד ןּופ רעטלעגרַאפ ַא ןיא רע זַא ןּוא ,זיא רע זַא ,ןּביױלג ןּומ ,טָאג
 .םיא ןטשרָאפ סָאװ

 טָאג ןּופ ןרָאװעג טנרָאװעג זיא רע יװ םעדכָאנ ,ַחֹנ זיא הנּומֶא ךרּוד'
 ,טײקיטכרָאפטָאג טימ ןעגנַאגעג ,ןעועג טינ ךָאנ טָאה עמ סָאװ ,ןכַאז עַגֹונּב
 רע טָאה םעד ךרוד ;וױה ןייז ןייז ּוצ -ליצַמ ,הָבֵּת ַא טיוּבעג טָאה ןּוא

 ,טפָאה עמ עכלעו ףיוא ,ןכַאז ןּופ גנּורעכיזרַאפ ַא זיא הנּומָא ןּוא אי

 ,4 ,3 ,ב קוקבח א
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 זיא סָאװ ,תוקדִצ רעד ןּופ שרֹוי ַא ןרָאװעג זיא ןּוא ,טלעװ יד טּפשִמרַאפ
 .הנּומֶא ןּופ

 ןרָאװעג ןפורעג יא רע תעּב ,טגלָאפעג םהָרבַא טָאה הנּומָא ךרוד

 ןַא רַאפ ןעמיקַאּב טפרַאדַאּב טָאה רע סָאװ ,טרָא ןַא .ּוצ ןײגוצסױרַא
 ןיהואו טסואוװעג טינ טָאה רע םַגַה ,ןעגנַאגעגסױרַא זיא רע ןּוא ;לײטּברַא
 דנַאל םעד ןיא רֶג ַא ןרָאװעג רע ןיא הדנּומא ךרוד" .ןעגנַאגעג זיא רע
 טניואוועג טָאה ןּוא ,סנייז טינ ויא סָאװ ,דנַאל ַא ןיא יװ ,החָטבַה רעד ןּופ

 רעּבלעז רעד ןופ םיא טימ םישרֹוי יד ,ןבקעי ןּוא ןקָחצִי טימ ןטלעצעג ןיא
 ,תודֹוסי טָאה סָאװ ,טָאטש רעד ףױא טרַאװעג טָאה רע םירָאװ'* ;החָטֹבַה
 וליפַא טָאה הרנּומָא ךרוד .טָאג ןיא רעיוּב ןוא רעטסנַײמיױּב ריא סָאװ

 ןעװעג ןש זיא יז םגַה ,ןרעװ ּוצ קידעגָארט חֹוּכ ןגירקעג ןײלַא הֶרָׂש
 טָאה סָאװ ,םעד יײרטעג רַאפ ןטלַאהעג טָאה יז לייוו ,טייצ רעד רעצירַא

 ,רעד ןּוא ,םענייא ןּופ ןעמּוקעגסױרַא ךיוא זיא רעּבירעד * .ןעוװעג ַחיִטבַמ

 דמַאז סָאד יװ ןּוא ,למיה ןּופ ןרעטש יד יװ ליפיװַא ,ןּברָאטשעג יװ טּוג יזַא
 .ןלייצ םּוצ טינ ,םִי ןּופ גערּב םייּב

 שלּבקמ טינ ןּבָאה יז םַגַה ,הנּומָא ןיא ןּברָאטשעג ןענעז עלַא יד *

 ,סנטַײװרעד ןּופ טסירגַאּב ייז ןּוא ןעזעג יז ןּבָאה רָאנ ,תֹוחָטבַה יד ןעוועג

 רעד ףיא רערעדנַאװ ןּוא םירֵג ןענעז ייז זַא ,ןעװעג הדֹומ ןּבָאה ןּוא
 ןכוז ייז זַא ,רָאלק ןכַאמ ,ןפֹוא ַאוַא ףיוא ןדער סָאװ ,יד םירָאװ:* .דרע
 םענעי ןּופ טכַארטעג ןעוװעג ייז ןטלָאװ ןּוא * .ןגעװטרעייז רַאפ דנַאל ַא
 טייהנגעלעג ַא טַאהעג ייז ןטלָאװ ,ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז יז ןכלעוו ןּופ ,דנַאל

 ,טסייה סָאד ,דנַאל רעסעּב ַא יז ןרענַאּב רעֹּבָא דניצַא* .ןרעקוצמּוא ךיז

 רעייז ןרעװ ּוצ ןפורעג ,ייז טימ טָאג טינ ךיז טמעש רעּבירעד .שילמיה ַא
 .טָאטש ַא טיירּבעגנָא יז רַאפ טָאה רע םירָאװ ;טָאג

 בירקַמ ,ןרָאװעג טװאורּפעג זיא רע תעּב ,םהָרבַא טָאה הֹנּומָא ךרּוד *
 ןעועג זיא ,זרוחָטבַה יד ןעװעג לּבקמ טָאה סָאװ ,רע ןּוא ;ןקָחצִי ןעוועג

 ןיא :ןרָאװעג טגָאזעג זיא סע ןעמעוו ּוצ * ;דיִחַי-ַּב ןייז ןייז ּוצ ביִרקַמ טיירג
 טָאג זַא ,טנכערעג טָאה רע לייוו* ,ןרעװ ןפּורעג ןעמָאז ןייד לָאז ןקָחצִי
 םיא טָאה רע ןענַאװנּופ ,עטיוט יד ןּופ וליפַא ןקעוװאוצפיוא םיא תֹלֹוכיִּב זיא
 טשטנעּבעג קָחצִי טָאה הנּומָא ךרּוד" .ןעמּוקַאּב קירוצ לשֶמ ךֶרֶדּב ךיוא
 ךרּוד** .ןעשעג טפרַאדעג ןּבָאה סָאװ ,ןכַאז עֶגֹונּב ןליפַא ,ןוָשֵע ןּוא ןבקעי
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 טשטנעּבעג ,ןּברַאטש םייּב ןטלַאהעג טָאה רע תעּב ,בקעִי טָאה הדנּומָא
 טנעלעגנָא ךיז טָאה רע תעּב ,טקּוּבעג ךיז טָאה ןּוא ,ןיז ספסֹוי ןּופ ןדעי

 ןיז תעּב ,ףסֹוי טָאה הנּומָא ךרּוד* .ןקעטש ןייז ןּופ ץיּפש םעד ףיוא

 -ָנַּב יד ןּופ ןײגסױרַא םעד ןגעוונופ טנָאמרעד ,טנעָאנ ןעוועג זיא ףֹוס

 .רענייּב ענייז עֶגֹונּב ןלופַאּב טָאה ןּוא ,לאָרׂשִי
 ןעוועג ,ןרָאװעג ןריוּבעג זיא רע יװ םעדכָאנ ,הׁשֹמ זיא הנּומֶא ךרּוד =

 זַא ,ןעועג ןּבָאה ייז םירָאװ ,םבישָדַח יירד ןרעטלע ענייז ןּופ ןגרָאּברַאפ
 סכֶלֶמ םעד רַאפ טַאהעג ארֹומ טינ ןּבָאה ייז ןּוא ;דניק ןייש ַא זיא רע
 טגָאועגּפָא ךיז ,ןסקַאװעגסױא ויא רע תעּב ,הׁשֹמ טָאה הנּומֶא ךרוד** .לעּפַאּב
 טשרעּביל טָאה ןּוא* ,רעטכָאט סהֹערַּפ ןּופ ןּוו רעד ןרעװ ּוצ ןפּורעג

 ּוצ ;דאָנַה רעדייא ,טָאג ןּופ קלָאפ םעד טימ ןדייל ּוצ טלייװרעדסױא

 יד טנכעררַאפ טָאה רע תמחַמ*" ,דניז ןּופ םינּונעַּת ןּופ טייצ ַא ףיוא ןּבָאה
 ;םִיַרצִמ ןּופ תורצֹוא יד רעדייא תוריִשַע רעסערג ַא רַאפ ןַחיִׁשָמ ןּופ הּפרַח

 רע טָאה הנּומָא ךרוד" .רֵכֹׂש םעד ףיױא טקּוקעגסױרַא טָאה רע םירָאװ
 ;ךלֶמ םעד ןּופ ןרָאצמירג םעד רַאפ טַאהעג ארֹומ טינ ןּוא ,םִיַרצִמ ןוָאלרַאפ

 עמ םיִנָּפ סעמעװ ,םיא ןעועג טלָאװ רע יװ ,ןגָארטרעד טָאה רע םירָאװ
 ןעגנערּפש סָאד ןּוא ,חסַּפ ןטלַאהעג רע טָאה הנּומָא ךרוד * .ןעז טינ ןעק

 .ןרירנָא טינ יז לָאז םירֹוכּב יד ןּופ תיִחשַמ רעד ידּכ ,טּולּב םעד ןּופ
 :השָּבִי ךרּוד יװ ףּוס-םִי םעד ןעגנַאגעגכרּוד ייז ןענעז הנּומָא ךרוד *

 יז ןענעו ,ןָאט ּוצ טװאורּפעג סָאד ןּבָאה יו תעּב ,םכירצִמ יד סָאװ
 ,ןלַאפעגנַײא ֹוחיִרי ןּופ ןרעיומ יד ןענעז הנּומָא ךרוד* .ןרָאװעג ןעקנורטרעד

 ;דנּומֶא ךרוד* .געט ןּביז ןרָאװעג טלגנירעגמּורַא ןענעז ייז יו םעדכָאנ

 ,קינעּפשרעדיװ ןעוועג ןענעז סָאװ ,יד טימ ןעמּוקעגמּוא טינ הִנֹוַה-בָחֶר זיא
 .םולָשּב םיִלגַרמ יד ןעמונעגפיוא טָאה יז לייוו

 ןלעפסוא רימ טעװ עס םירָאװ ?ןגָאז ךיא לָאז ךָאנ סָאװ ןּוא =
 ןּופ ,ןחַּתפִי ,ןענֹושמִש ,ןקָרָּב ,ןענֹועדִג ןּופ ןלייצרעד לעװ ךיא בוא ,טייצ
 קינעטרעטנּוא הנּומָא ךרוד ןּבָאה סָאװ** - ,םיאיִבנ יד ןּוא ןלַאּומש ןּוא ןדִוָד
 ,זרוחָטבַה ןעװעג לּבקמ ןּבָאה ,תוקדִצ ןָאטעג ןּבָאה ,תרוכּולמ טכַאמעג
 ןופ טפַארק יד ןשָאלרַאפ ןּבָאה** ,ןּבַײל ןּופ רעליימ יד טּפָאטשרַאפ ןּבָאה
 ןענעז טײכקַאװש ןּופ ,דרעװש רעד ןּופ ףרַאש יד ןענּורטנַא ןענעז ,רעייפ
 ןּבָאה ,הֹמָחֹלִמ ןיא םירֹוּביג ןרָאװעג ןענעז ,קרַאטש ןרָאװעג טכַאמעג יז
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 ךרוד עטיוט ערעייז ןעמוקַאּב ןּבָאה רעּביײװ** .תולָיַח עדמערפ טגָאירַאפ
 ןעמּונעגנָא טינ ןּבָאה ןּוא ,ןרָאװעג טקינַײּפעג ןענעז ערעדנַא ןּוא ;םיתָמַה-תִיַחַּת

 ערעדנַא* .םיִתֵמַה-תִיַחּת רעסעּב ַא ןייז הכֹוז ןלָאז יז ידּכ ,גנוזיילסױא רעייז

 .-דסיִפּת ןּוא ןטייק ןליפַא ןּוא ,תוקלַמ ןּוא טָאּפש ןגָארטעגרעּביא ןּבָאה
 ןענעז ייז ,תונֹויסְנ ןענַאטשעגסױא ןענעז יז ,ןרָאװעג טנייטשרַאפ ןענעז ייז*'

 יז ;דרעװש רעד טימ ןרָאװעג טייטעג ןענעז ייז ,ןרָאװעג טגעזעגרעדנַאנופ

 ,ןזָאלרַאפ ןעוועג ןענעז יז ,ןלעפנגיצ ןּוא ןלעפנפָאש ןיא ןעגנַאגעגמּורַא ןענעז
 --ןעוועג טרעוו טינ יז זיא טלעו יד סָאװ-*--טלדנַאהַאּב טכעלש ,טקינַײּפעג

 ןופ רעכעל ןּוא ןלייה ןיא ןּוא ,גרעּב ןּוא תֹוירָּבִדִמ ןיא טלגָאװעג ןּבָאה יז

 .דרע רעד
 ןּבעגעג ייז זיא סָאװ ,תודָע סָאד טַאהעג ןּבָאה ייז םַגַה ,עלַא יד ןּוא *

 טָאה טָאג לייוו* ,החָטבַה יד ןעװעג לּבקמ טינ ןּבָאה ,הנּומָא ךרּוד ןרָאװעג

 ןלָאז ודנּוא ןָא ידּכ ,ןגעװטרעזדנוא ןּופ ךַאז ערעסעּב ַא סעּפע טיײרּבעגנָא

 .קידתּומילש ןרעװ טינ יז
 ןקלָאװ ןסיורג ַאזַא טימ טלגנירעגמּורַא ןענעז רימ לייוו ,רעּבירעד יי

 סָאװ ,דניז יד ןּוא ,אֹּׂשַמ עדעי טייז ַא ןיא ןגײלקעװַא רימָאל ,תודָע

 ,ףיולטעװ םעד טייקידלּודעג טימ ןפיול רימָאל ןּוא ,ודנּוא ּוצ ךיז טפעהַאּב
 ןּופ םילשַמ ןּוא שאֹר םעד ,ןֵַעּושִי ףיוא ןקּוק ןּוא" ,זדנּוא רַאפ טגיל סָאװ

 רַאפ טײרּבעגנָא ןעוועג ויא סָאװ ,החמִׂש רעד ּבילּוצ סָאװ ,הנּומֶא רעזדנּוא
 ןוא ,הֹּפרַח יד טַײשּפָארַאפ טָאה ,בָלֹצ םעד ןגָארטרעד רע טָאה ,םיא

 .םיִהֹלֲא-אָסְּכ םעד ןּופ טנַאה רעטכער רעד ייּב טצעועגרעדינַא ךיז טָאה
 ןופ ?רריּתס ַאזַא ןגָארטרעד טָאה סָאװ ,םיא טכַארטַאּב םירָאװ?

 ןיא טכַאװשענּפָא ןוא דימ ןרעװ טינ טלָאז ריא ידּכ ,ךיז ןגעק עקידניז
 ףמַאק םעד ןיא טּולּב ויּב ןענַאטשעגַײּב טינ ךָאנ טנעז ריא* .תֹומָשנ ערעייא

 ןהנעטנייא טּוט סָאװ ,גנונערָאװ יד ןסעגרַאפ טָאה ריא ןּוא* ,דניז ןגעק

 :רעדניק טימ יװ ךייא טימ
 ,טָאג ןּופ רסומ םעד גנירג טינ טלַאה ,ןּוז ןיימ
 ;טפָארטשעג םיא ןּופ טסרעוו ּוד תעּב ,ּפָארַא טינ ךיז ייּב לַאפ
 ,רע טפָארטש םעד ,ּביל טָאה טָאג ןעמעוו םירָאװ*

 .אלּבַקמ ויא רע ןעמעוװ ,ןּוז ןדעי טסיימש ןּוא

 .12 ,11 ,ג ילשמ א
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 ףיױא ךיז טריפ טָאג ;טגָארטרעד ריא סָאװ ,ףָארטש רעד ּבילּוצ ויא סעז

 טּוט רעטָאפ ןייז ןעמעװ ,סע זיא ןּוז רעסָאװ םירָאװ ;ןיז טימ יװ ךייא טימ
 ןענעז םעד ןיא סָאװ ,טפָארטשעג טינ טרעוו ריא רעּבָא ּביוא* ?ןפָארטש טינ

 ךָאני .ןיז ןייק טינ ןּוא ,םירָזמַמ ריא טנעז טלָאמעד ,רעמענלייט עלַא
 רימ ןּוא ,ןפָארטש ּוצ ודנוא סרעטָאפ עכעלּבַײל טַאהעג ןּבָאה רימ ,רעמ
 קינעטרעטנּוא טשרעּביל ְךֵס ַא טינ רימ ןלָאז יצ ;דובָּכ ןּבעגעגּפָא יז ןּבָאה
 ןּבָאה ייז םירָאװ ?ןּבעל ןּוא ,רעטסַײג יד ןּופ רעטָאפ םעד ּוצ ןייז

 ןטלַאהעג סע ןּבָאה ייז יװ טול ,טייצ רעצרוק ַא ףיוא טפָארטשעג זדנּוא

 ןלָאז רימ ידּכ ,ןגעװןצּונ רעודּוא רַאפ סע טּוט רעּבָא רע ,קיטיינ רַאפ

 טמוק יז תעּב ,סיוא טעז ףָארטש עדעי! .טייקיליה ןייז ןּופ רעמענלייט ןייז
 ּוצ-רעטעּפש ךָאד ;קירעױרט טרעיינ ,קידנעיירפרעד טינ ןייז ּוצ ,ודנּוא ףיוא
 ןענרעל סָאװ ,יד רַאפ טײקיטרַאפטכער ןופ תוריֵּפ עכעלדירפ יז טגָארט
 .ּפָא ןופרעד סעּפע ךיז

 עדימ יד טקרַאטש ןּוא ,עפַאלש יד ,טנעה יד ףיוא טּבײה ,ןֵכּב ?
 לָאז רעמָאל רעד ידּכ ,סיפ ערעייא רַאפ ןגעטש עכיילג טכַאמ ןּוא * ,ינק
 ךיז טגָאי* .ןרעװ טלייהעג טשרעּביל לָאז טרעיינ ,געװ ןּופ ןרעקּפָא טינ
 רענייק רעכלעװ ןָא ,גנוקילייה רעד ןּוא ,ןשטנעמ עלַא טימ טבולָש ךָאנ

 טרענימעג טינ לָאז רענייק זַא ,גנוטכַא טיג ןּוא* .רַאה םעד ןעז טינ טעװ
 לצרָאװ ַא ןצָארּפשפױא טינ לָאז עס וַא ןּוא ,טָאג ןּופ דֶסֶח םעד ןיא ןרעוו

 ;םיּבַר םעד ןכַאמ אמַטמ םעדכרּוד ןּוא ,ןרעװשַאּב ךייא ןּוא טייקרעטיּב ןּופ
 יװ שטנעמ רעקידרעװמוא ןַא רעדָא ,ףאֹונ ןייק ןייז טינ לָאז רענייק זַא"

 ריא םירָאװ" .הדרֹוכּב ןייז טפיוקרַאפ ץכעקעג ַא רַאפ טָאה סָאװ ,וָׂשֵע
 ,הכָרּב יד ןּברַא ּוצ טרענַאּב ןיש ּוצ-רעטעּפש טָאה רע תעּב זַא ,טסייוו
 ,הבּוׁשּת ןייק ןענופעג טינ ןיוש טָאה רע םירָאװ ;ןרָאװעג ןפרָאװרַאפ רע זיא
 .ןרערט טימ טכװעג יז טָאה רע םַגַה

 ,ןרירנָא ןָאק עמ סָאװ ,גרַאּב ןייק ּוצ ןעמּוקעג טינ טנעז ריא םירָאװ *

 -מערוטש ןּוא תוכׁשַח ןּוא ,טײקצרַאװש ּוצ ןּוא ,רעייפ טימ טנערּב סָאװ ןּוא
 סָאװ ,יד סָאװ ,דייר ןּופ לֹוק םעד ןּוא ,רפֹוש ַא ןּופ ןלַאש םעד ןּוא * ,טניוו
 םירָאװ* .ןדער טינ רעמ ייז ּוצ לָאז עמ זַא ,ןטעּבעג ןּבָאה ,טרעהעג ןּבָאה

 ּבױא :ןרָאװעג ןטָאּבעג זיא סָאװ ,סָאד ןגָארטרעד טנָאקעג טינ ןּבָאה ייז
 יד ןּוא*: .ןענייטשרַאפ יז ןעמ לָאז ,גרַאּב םעד ןרירנָא טוט המֲהֹּב ַא וליפַא
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 רעייז ּבָאה ךיא :טגָאועג טָאה השמ זַא ,קידאָרֹומ יװַא ןעוועג זיא גנואעז

 רעד ּוצ ןּוא ,ןֹויִצ גרַאּב םּוצ ןעמוקעג טנעז ריא רָאנ= .רעטיצ ןּוא ארֹומ
 עקיליײצמוא ּוצ ןּוא ,םִיַלָשּורי ןשילמיה םעד ,טָאג ןקידעּבעל םעד ןּופ טָאטש
 סָאװ ,םירֹוכּב יד ןּופ הליהק ןּוא הֹלֹודַה-תֶסֶנּכ רעד ּוצ** ,םיכָאלַמ תֹולָיַח

 יד ּוצ ןוא ,עלַא ןּופ טפֹוש םעד ,טָאג ּוצ ןוא ,למיה ןיא ןּבירשרַאפ ןענעז
 ,דנוּב םעיינ ַא ןּופ ץילָמ םעד ,ןַעּוׁשִי ּוצ ןּוא?* ,םירּומג םיִקידַצ ןּופ רעטסַײג

 יװ ,סרעסעּב סעּפע ןּופ ןדער טּוט סָאװ ,ןעגנערּפש ןופ טּולּב םעד ּוצ ןּוא

 .ןעלבֶה ןּופ טּולּב סָאד
 ןדער טּוט סָאװ ,םעד ןּופ ןגָאוּפָא טינ ךיז טלָאז ריא זַא ,טעו"

 ,םעד ןּופ טגָאועגּפָא ךיז ןּבָאה יז תעּב ,ןענּורטנַא טינ ןענעז ייז ּביוא םירָאװ
 טינ רימ ןלעװ רעמ ְךַס ַא ,דרע רעד ףיױא ןעװעג ריִהְמ ייז טָאה סָאװ

 ,למיה ןּופ ןייז ריִהוַמ טוט סָאװ ,םעד ןּופ ּפָא ןרעק רימ בוא ,ןענּורטנַא
 טָאה רעֹּבָא דניצַא .דרע יד ןרעטיצ טכַאמעג לָאמָא טָאה לֹוק סעמעוו**

 רָאנ טינ ןרעטיצ ןכַאמ לָאמַאכָאנ לעװ ךיא :ןגָאז ּוצ יזַא ,ןעװעג ַחיִטֹבַמ רע
 ,לָאמַאכָאנ :טרָאװ עקיזָאד סָאד ןוא" .אלמיה םעד ךיוא טרעיינ ,דרע יד
 ,ןכַאז יװ ,ךיז ןעלסיירט סָאװ ,ןכַאז ענעי ןופ ןלעטשרעביא סָאד טנכיײצַאּב
 לָאז ,טינ ךיז טלסיירט טָאװ ,סָאד ידּכ ,ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז סָאװ

 טינ ךיז ןָאק סָאװ ,תוכלַמ ַא לּבקמ ןענעז רימ לייוו ,ןָכֹּב* .ןּבַײלּברַאפ

 ,טָאג רַאפ ןלעפעגליואוו טימ ןעניד ןּוא ,רַאּבקנַאד ןייז רימָאל ,ןעלסיירט

 קידנרעצרַאפ ַא זיא טָאג רעודנּוא םירָאװ* ;דחַּפ ןּוא טייקיטכרָאפ טימ

 .רעייפ

 תַסָנֹכַה ןיא טינ טסעגרַאפ* .ןייטשַאּב טפַאשּביל עכעלרעדירּב יד לָאז יי

 הֵרֹוא-סינכַמ ,קידגסיװ טינ ,לײט ןּבָאה םעד ךרוד םירָאװ ;םיחרֹוא
 טימ ןדנוּבעג יװ ,ןטייק ןיא ןענעז סָאװ ,יד טקנעדעג* .םביכָאלמ ןעוועג
 ןיא ךיוא טנעז ןיילַא ריא לייוו ,טלדנַאהַאּב טכעלש ןרעוװ סָאװ ,יד ןּוא ;יײז
 ,עלַא ןשיוװצ -דובָּכּב ןרעװ ןטלַאהעג ןּבָאה תנּותַה טָאד לָאוי .ףוג םעד
 םיפאֹונ ןּוא ענעזָאלעצ יד םירָאװ ;ןרעװ אֹמַטִמ טינ טעּב סָאד לָאז ןּוא
 טייז ןּוא ,טלעג ּוצ טפַאשּביל רעד ןּופ יירפ טייז* .ןטּפשִמ טָאג טעװ

 ךיא :טגָאועג טָאה ןײלַא רע םירָאװ ;טָאה ריא סָאװ ,םעד טימ ןדירפּוצ

 .6 ,ב יגח א
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 טינ ןפֹוא-ןיַאּב ךױא ךיד לעװ ךיא ,ןפרַאװרַאפ טינ ןפֹואיַאּב ךיד לעװ

 ;רימ ןגָאז ןּוחָטּב ןכעליירפ טימ זַא ,יוװַא" .א ןזָאלרַאפ
 ,רעפלעה ןיימ ויא טָאג

 ;ןּבָאה ארֹומ טינ לעװ ךיא
 ב?ןָאט רימ שטנעמ ַא ןָאק סָאװ

 טרָאװ סָאד טדערעג ךייא ּוצ ןּבָאה סָאװ ,םיגיִהנַמ ערעייא טקנעדעג/
 רעייז ךָאנ טייג ןּוא ,ןּבעל רעייז ןּופ זרילכַּת םעד טכַארטַאּב ;טָאג ןּופ
 .קיּביײא ףיוא ןּוא ,טנייה ןּוא ,ןטכענ רעּבלעז רעד זיא ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִיֹ" .הֹנּומֶא
 םירָאװ ;ןעגנונרעל עדמערפ ןּוא ענעדישרַאפ ךרּוד ןריפרַאפ טינ ךיז טוָאל'

 ךרוד טינ ,דָסֶח ךרּוד ןרעװ טקיטסעפַאּב לָאו ץרַאה סָאד וַא ,טּוג ויא סע
 טינ ןּבָאה ,םעד טימ ןעמּונרַאפ ךיז ןּבָאה סָאװ ,יד סָאװ ןּופ ,םילָכאַמ
 ןענידַאּב סָאװ ,יד סָאװ ןּופ ,ַחָּבוְמ ַא ןּבָאה רימ'" .סניװעג ןייק טַאהעג

 ענעי ןופ רעּבַײל יד םירָאװו: .ןסע ּוצ טכער ןייק טינ ןּבָאה ,ןּכשִמ םעד

 ךרוד ןיירַא ׁשודְק-םוקָמ ןיא טכַארּבעג טרעװ עס טול סעמעװ ,תֹומֲהּב
 .קדנחמל-ץוחמ טנערּברַאפ ןרעװ ,דניז רַאפ ןּברָק ַא יװ לֹודְנןהֹּכ םעד
 לָאז רע ידּכ ,רעױט םעד רעסיוא ןטילעג ַעּוׁשִי ךיוא טָאה םעדרעּביא י*

 ןײגסױרַא רעּבירעד רימָאל * .טּולּב ןגייא ןייז ךרּוד קלָאפ סָאד ןקילײה
 טינ רימ ןּבָאה ָאד םירָאװ:* .והֹּפרַח ןייז ןגָארט ױצ הנחמל-ץוחמ םיא ּוצ
 טשרע ףרַאד סָאװ ,טָאטש יד ןכוז רימ טרעיינ ,טָאטש עקידנּבַײלּברַאפ ןייק

 וצ ּבױל ןּופ ןּברק ַא ןייז ביִרקַמ דימָּת םיא ךרּוד רימָאל ,ןֵכּב= .ןעמוק
 .דןעמָאנ ןייז ּוצ הדֹומ ןענעז סָאװ ,ןצפעל ןופ טכּוױפ יד ,טסייה סָאד ,טָאג
 םירָאװ ,ערעדנַא טימ ןלייט ּוצ ךיז ןּוא ,סטוג ןָאט ּוצ טינ רעּבָא טסעגרַאפ *

 | .טָאג רַאפ ןלעפעגליואוו ןרעװ תֹונָּברַק עכלעזַא
 יז םירָאװ ,קינעטרעטנּוא יז טייז ןּוא ,םיִניָהנַמ ערעייא טכרָאהעג"

 ,ןוּבשֶח ןּבעגּפָא ןפרַאד ןלעװ סָאװ ,יד יו ,תומָׂשנ ערעייא רעּביא ןכַאװ
 טלָאװ סָאד םירָאװ ;רעֶצ טימ טיג ןּוא ,דיירפ טימ ןָאט סָאד ןלָאז יז ידּכ
 .ןצונ ןָא ךייא רַאפ ןעוועג

 רימ זַא ,טגייצרעביא ןענעז רימ םירָאװ ;זדנּוא רַאפ לֵלַּפתִמ טייז *
 .גנידצלַא ןיא ךעלרע ןּבעל ּוצ ןרענַאּב רימ לייוו ,ןסיוועג טּוג ַא ןּבָאה

 ;19 ,ונ היעשי ;12 ,1 ארקוד .27 ,וט ארקױ: .6 ,היק םילהּתב ,8 ,6 ,אל םירבד א

 .2 ,די ,ץעשֹוה
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 ּוצ לָאז ךיא ידּכ ,ןָאט ּוצ סָאד רערעמ ְךַס ַא ךָאנ ךייא טעּב ךיא ןוא *
 .ןרעװ טרעקעגמּוא רעכיג סָאװ ךייא

 עטיױט יד ןּופ טכַארּבעגקירּוצ טָאה סָאװ ,םולָש ןּופ טָאג רעד ןּוא *
 טּולּב םעד ךרּוד ,ףָאש יד ןּופ ךעטסַאּפ ןסיורג םעד ,ַעּוׁשִי רַאה רעזדנוא

 ּוצ ךַאז רעטּוג רעדעי ןיא םימָּת ןכַאמ ךייא לָאז* ,דנּוּב ןקיּבייא םעד ןּופ
 קילעפעגליאו ויא סָאװ ,סָאד ךייא ןיא טקריװ רע תעּב ,ןוצָר ןייז ןָאט

 ףױא דובָּכ רעד ןייז לָאז עס ןעמעוו ּוצ ,זֵדריִשָמַה ַעּוׁשִי ךרוד םיא רַאפ
 .ןֵמָא .קיּביא ןּוא קיּבייא

 עקיױָאד סָאד ןעמעננָא טלָאז ריא זַא ,רעדירּב ,ךייא טעּב ךיא ןּוא
 וַא ,ןסיװ טייו"* .רוציִקּב ןּבירשעג ךייא ּבָאה ךיא םירָאװ ;טרָאװ-רסּומ
 רע ּבױא ,םיא טימ ;ןרָאװעג טיירפַאּב זיא סּואעטָאמיט רעדּורּב רעזדנוא

 .ןעו ךייא ךיא לעװ ,ןעמּוק בורָקֹּב טעו
 עילַאטיא ןּופ יד .עקיליײה עלַא ןּוא ,םיִגיִהנַמ ערעייא עלַא טסירג**

 | ,ךייא ןסירג
 .ןִמָא .עלַא ךייא טימ ןייז לָאז דָסָח *



 ןבקעי ןּופ ווירּב רעד

 םעד ןּופ ןוא טָאג ןופ טכענק ַא ,בֹקעַי א
 ,םיטָבש ףלעווצ יד ּוצ ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי רַאה

 !םולָש :תולָנ ןיא ןענעז סָאװ
 עניימ ,דיירפ רעטיול רַאפ סע טנכעררַאפ?

 ײלרעלָּכ ןיא ןײרַא טלַאפ ריא תעּב ,רעדירּב

 ןוואורּפסױא סָאד זַא ,טסייוו ריא לייוו* ,תֹונֹויסְנ

 .טייקידלּודעג ּוצ ןריפ טּוט הּומָא רעייא ןּופ

 -תּומיַלש ריא ןּבָאה טייקידלודעג לָאז רָאנ!
 קידתּומילש ןייז טלָאז ריא ידּכ ,גנוקריוו עקיד

 .ןלעפ טינרָאג ךייא לָאז עס ןּוא ,םימָּת ןּוא
 ןלעפ טּוט ךייא ןּופ ןצימע רעּבָא בוא '

 טיג סָאװ ,טָאג ייּב ןטעּב רע לָאז ,הדמכָח
 טינ טכַאמ ןּוא ,טנַאה רעלּופ ַא טימ ןעמעלַא
 .ןרעװ ןּבעגעג םיא טעװ עס ןּוא ,דנַאש ּוצ

 טינ ןּוא ,הֹומָא ןיא ןטעּב רעּבָא רע לָאו!
 ,קּפוסמ ויא סָאװ ,רעד םירָאװ ;ןייז קּפּוסמ
 םעד ןופ ןּבירטעג ,םִי ןּופ עילַאװכ יד יװ זיא

 שטנעמ רענעי םירָאװ' .טרעדַײלשעג ןּוא טניוו
 ןעמּוקַאּב סעּפע טעװ רע זַא ,ןעניימ טינ לָאז
 ןּוא ,שטנעמ רעקידלקַאװ ַא זיא רע * ;טָאג ןּופ
 .ןגעװ ענייז עלַא ןיא קיטפַאהדנַאטש טינ

 דנַאטש ןלפֶש ןופ רעדּורּב רעד רעּבָא לָאז!
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 סָאװ ,םעד טימ רׁשֹוע רעד ןּוא * ;הגֵרדַמ רענעּבױהרעד ןייז ןיא ןעמיר ךיז

 .ןיגרַאפ רע טעװ זָארג םעד ןּופ םּולּב יד יװ תֹמחַמ ;-לפֶש טרעװ רע
 ןוא ,טקלעװרַאפ זָארג סָאד ןּוא ,ץיה ריא טימ ףיוא טייג ןּוז יד םירָאװ:י

 טייג טלַאטשעג ריא ןּופ ןָח רעד ןּוא ,ןלַאפּפָארַא טּוט ןופרעד םּולּב יד

 .ןגעװ ענייז ןיא ןקלעװרַאפ רׁשֹוע רעד ךיוא טעװ יװַא ;ןריולרַאפ
 תעּב םירָאװ ;ןויָסנ ַא סױא טלַאה סָאװ ,ןשטנעמ םעד ויא ליואוו

 טָאג סָאװ ,ןּבעל ןּופ ןיורק יד ןעמּוקַאּב רע טעװ ,טקיליװַאּב טרעװ רע

 תעֹּב ,ןגָאז טינ רענייק לָאז* .ּביל םיא ןּבָאה סָאװ ,יד ּוצ טגָאזעגּוצ טָאה
 טָאג םירָאװ ;טָאג ןּופ ןרָאװעג טוװאּורּפעג ןיּב ךיא ,טואּורּפעג טרעוו רע
 טינ םענייק טּוט ןילַא רע ןּוא ,סטכעלש טימ ןרעװ טוװאּורּפעג טינ ןָאק

 טרעװ רע תעּב ,טװאּורּפעג טרעװ רענייא רעדעי טרעיינ!+ .ןייז הדָסַנמ
 יד טוט טלָאמעד" .הװאַּת רענעגייא ןייז ךרוד טריפרַאפ ןּוא טציירעג
 טסקַאװ יז תעּב ,דניז יד ןּוא ;דניז ןרעּבעג ,תֶרָּבועמ טרעוװ יז תעּב ,הוואַּת

 | .טיױט םעד טגנערּב ,סיוא

 ןּוא ,הנָּתַמ עטּוג עדעי" .רעדירּב עטּבילַאּב עניימ ,טרַאנעג טינ טייז *

 רעטָאפ םעד ןּופ ּפָארַא טמוק ןּוא ,ןּביױא ןּופ זיא ,הֹנְּתַמ עקידתּומילש עדעי
 ַא רעדָא ,גורעדנערַאפ םּוש ןייק ָאטינ זיא סע ןעמעװ ייּב ,טכיל ןּופ
 ןריוּבעג ודנוא רע טָאה ןוצָר םענעגייא ןייז טימ* .ךיז טַײּב סָאװ ןטָאש
 ענייז ןּופ םירּוּכיּב ןיִמ ַא ןייז ןלָאז רימ ידּכ ,תמָא ןּופ טרָאװ םעד ךרּוד

 .ןשינעפעשַאּב
 שטנעמ רעדעי רעּבָא לָאז .רעדירּב עטּבילַאּב עניימ ,סָאד טסייוו ריא !*

 ;ןענערעצרעד םּוצ ךעלעמַאּפ ןּוא ,ןדער םּוצ ךעלעמַאּפ ,ןרעה ּוצ קנילפ ןייז
 ןּופ טײקיטרַאפטכער יד ןקריו טינ טּוט ןשטנעמ ַא ןּופ ןרָאצ רעד םירָאװ?

 ,תועשר ןּופ ּבַײלּברעּביא ןּוא טייקיצומש עדעי ךיז ןּופ ּפָא טוט ,ןֵכּב"* .טָאג
 ּוצ חֹוּכּב זיא סָאװ ,טרָאװ עטצנַאלפעגנַײא סָאד תוויִנַע טימ לּבקמ טייז ןּוא

 .תומָׁשנ ערעייא ןעװעטַאר
 סָאװ ,סרערעה זיױלּב טינ ןּוא ,טרָאװ םעד ןּופ סרעּוט טייז רעּבָא יז

 ,טרָאװ םעד ןּופ רערעה ַא ויא רעצימע בוא םירָאװ=* .ּפָא ןײלַא ךיז ןרַאנ
 ךעלּבַײל ןייז טעז סָאװ ,ןשטנעמ ַא ּוצ ןכילגעג רע זיא ,רעּוט ןייק טינ ןּוא
 ןוא ,קעװַא טייג ןּוא ,ןײלַא ךיז טעו רע םירָאװ?! ;לגיּפש ַא ןיא םיִנָּפ
 סָאװ ,רעד רעּבָא* .ןעװעג זיא רע שטנעמ ןיִמ רעסָאװ ףּכיּת טסעגרַאפ
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 ןּוא ,טייהַײרפ ןּופ הרֹוּת יד ,הרֹוּת רעקידתּומילש רעד ןיא ןיירַא טקּוק

 טרעיינ ,טסעגרַאפ סָאװ ,רערעה ןייק טינ ויא סָאװ ןּוא ,ייּברעד טּביילּב
 ,גנּואוט ןייז ןיא ליואוו ןייז םיא טעװ ,ןקריוװ טּוט סָאװ ,רעּוט ַא

 ןיז ןעמַאצ טינ טּוט ןּוא ,םורפ זיא רע זַא ,טניימ רעצימע בוא?"

 ןוא עניר ַא" .טסוּפ ןיא טייקמורפ ןייז ןּוא ,ץרַאה ןייז רע טרַאנ ,גנוצ
 -םָחַנמ :סָאד ויא רעטָאפ ןּוא טָאג רעודנוא רַאפ טייקמורפ עטקעלּפַאּבמוא
 ךיז ןטלַאה ּוצ ןּוא ,תורָצ ערעייז ןיא תונָמלַא ןּוא םימֹותי ןייז ּוצ בָא
 ,טלעו רעד ןּופ טקעלפַאּבמּוא

 ,ַחיִׁשְמַה ַעּושִי רַאה רעודנּוא ןּופ הנּומָא יד טינ טלַאה ,רעדירּב עניימ

 ןירַא טמּוק עס ּבױא םירָאװ* .םיִנָּפ-תַאיִׂשֹנ טימ ,דובָּכ ןּופ רַאה םעד 3
 ,םישּוּבלַמ ענייש ןּוא ,ןעגניר ענעדליג טימ שטנעמ ַא תָסְנֹּכַה-תיֵּב רעייא ןיא

 ריא ןּוא* ,םישּוּבלַמ ענעסירעגּפָא ןיא ןַאמערָא ןַא ןירַא ךיוא טמוק עס ןּוא
 ּוד :טגָאז ןּוא ,םישוּבלַמ ענייש יד טגָארט סָאװ ,םעד ףיוא ןֵח טימ טקּוק

 ּוד :ריא טגָאז ןַאמערָא םעד ּוצ ןּוא ;ץַאלּפ ןקידובָּכּב םעד ףיוא ,ָאד ץיז
 ןייק ןכַאמ טינ ריא טוט יצ* .לקנעּבסּופ ןיימ רעטנּוא ץיז רעדָא ,טרָאד ייטש

 ,טכרָאה* !תֹובָׁשחַמ עזייּב טימ םיטפֹוש טרעוו ןּוא ,ןילַא ךייא ןשיווצ קוליִח
 עמערָא יד טליײװרעדסױא טינ טָאג טָאה יצ :רעדירּב עטּבילַאּב עניימ
 ,זרוכלַמ םעד ןּופ םישרֹי ןּוא הנּומָא ןיא ךייר ןייז ּוצ ,טלעװ רעד ןּופ

 ריא" ?ּביל םיא ןּבָאה סָאװ ,יד רַאפ ןעװעג זַדיִטבַמ טָאה רע סָאװ
 יד ןקירדַאּב טינ ךייא ןעּוט יצ .ןַאמערָא םעד ןעװעג הִַבמ טָאה רעּבָא

 טינ יז ןעוט יצ' ?ןיִד-תיֵּב םעד רַאפ טינ ךייא יז ןּפעלש ןּוא ,םיריִׁשַע
 ?ןפּורעגנָא טרעװ ריא ןכלעוו טימ ,ןעמָאנ ןבושָח םעד ןרעטסעל

 רעד טױל ,ץעועג עכעלגינעק סָאד םייקמ עקַאט טנעז ריא בוא *
 בוא? ;טּוג ריא טּוט ,אןײלַא ךיז יװ רבֵח ןייד ןּבָאה ּביל טסלָאז ּוד :הרֹוּת
 ךרוד טּפשִמרַאפ טרעוו ןּוא ,דניז ַא ריא טײנַאּב ,םינָּפיאֹׂשֹונ טנעז ריא רעּבָא
 עצנַאג יד ןייז םייקמ טעװ עס רעװ םירָאװ ? .הריִבֲע-ילעַּב יו הרֹוּת רעד
 עלַא ףױא ןעװעג רבֹוע רע טָאה ,ןייז רֹבֹוע סעּפע ףיוא טעװ רָאנ ,הרֹוּת

 טָאה ,ןייז הנַומ טינ טסלָאז ּוד :טגָאועג טָאה סָאװ ,רעד םירָאװ:! .תווצִמ
 ,הנומ טינ טסיּב ּוד ּבױא ,טניה .גןטײט טינ טסלָאז ּוד :טגָאועג ךיוא
 טדער יװַא" .הרֹוּת רעד ףױא ןעװעג רבֹוע ּוטסָאה ,ןטייט טסּוט טרעיינ

 ,13 ,כ תֹומׁש ב .18 ,טי ארקיו א
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 הדרֹוּת רעד ךרּוד ןרעװ טּפשִמעג ןפרַאד סָאװ ,ןשטנעמ יװ ,טּוט יװַא ןּוא
 טָאה סָאװ ,םעד רַאפ תונָמחַר ןָא ויא טּפשִמ רעד םירָאװ:* .טייהַײרפ ןּופ

 .ןיִד ןגעק ןעמיר ךיז טּוט םימחַר ;תונָמחַר ןייק ןיװעגסױרַא טינ
 טָאה רע ,טגָאז שטנעמ ַא ּבױא ,רעדירּב עניימ ,סע טצּונ סָאװ'

 ?ןפלעה הנּומָא ןייז םיא ןָאק יצ ?טביִׂשעַמ ןייק טינ טָאה רע רָאנ ,הנּומָא

 ןיא יז טלעפ סע ןּוא ,טעקַאנ ויא רעטסעווש רעדָא ,רעדּורּב ַא ּביוא !*
 טייז ;םולָשּב טייג :ײז ּוצ טגָאז ךייא ןּופ רענייא ןּוא * ,זייּפש רעכעלגעט
 ןענעז סָאװ ,ןכַאז יד טינ ייז טיג ריא ןּוא ;טקיטעזעג ןּוא טמערַאװעגנָא

 ּבױא ,הֵנּומֶא יא יװַא ךיױא- ?ןצּונ סע טוט סָאװ ,ּבַײל םעד רַאפ קיטיינ

 | ,ןילַא ךיו ןּופ טוט יז ויא ,םיִׂשעַמ ןייק טינ טָאה יז
 ;םיִׂשעַמ ּבָאה ךיא ןּוא ,הנּומָא טסָאה ּוד :ןגָאז רעּבָא טעװ רעצימע י*

 לעװ ,םיִׂשֲעַמ עניימ ךרּוד ,ךיא ןּוא ,םיִׂשֹעַמ ענייד ןָא הנּומֶא ןייד רימ זייוו

 .טּוג טסּוט ּוד ;רענײא ויא טָאג זַא ,טסּבױלג ּוד" .הנּומֶא ןיימ ןזייוו ריד
 רעשירַאנ ּוד ,ןסיוו רעּבָא ּוטסליװ"" .ןרעטיצ ןוא ,ךיוא ןּביױלג םינָאלװַײט יד
 טינ ּוניבָא-םהָרבַא ויא יצ*: ?טױט זיא םיִׂשֹעַמ ןָא הנּומָא סָאװרַאפ ,שטנעמ

 ןייז ןעוועג ביִרקַמ טָאה רע תעּב ,םיִׂשעַמ ךרוד ןרָאװעג טקיטרַאפטכערעג
 עניז טימ טקריװעג טָאה הדנּומָא זַא ,טסעז ּוד* ?ֵחַּבוִמ ןפיוא ןקָחצִי ןּוז
 םםביױקמ ןּוא* .הנּומֶא יד ןרָאװעג םָאקלופ זיא םיִׂשעֵמ ךרּוד ןּוא ,םיִׂשעַמ

 ,טָאג טּבױלנעג טָאה םהָובַא ןּוא :טגָאז סָאװ ,קוסָּפ רעד ויא ןרָאװעג

 ןיא רע ןּוא ,טײקיטרַאפטכער רַאפ ןרָאװעג טנכעררַאפ םיא ויא סע ןּוא
 טרעװ םיִׂשעַמ ךרּוד זַא ,טעז ריא*! ,אטָאג ןּופ טניירפ רעד ןרָאװעג ןפּורעג
 טינ ןעד ויא* .הדנּומָא ךרּוד רָאנ טינ ןּוא ,טקיטרַאפטכערעג שטנעמ ַא

 ןעו ,םיִׂשעַמ ךרּוד ןרָאװעג טקיטרַאפטכערעג ןפֹוא ַאזַא ףיוא הָנוזַה-בָחֶר

 ןרעדנַא ןַא טימ טקישעגסױרַא ייז טָאה ןּוא ,םיִלגַרמ יד ןעמונעגפיוא טָאה יז
 יא ךיא יװַא ,טױט זיא הֹמָשנ רעד ןָא ףּוג רעד יװיֹזַא םירָאװ=* ?בגעוו

 .טיוט םיִׂשֹעַמ ןָא הנּומָא
 לייוו ,רעדירּב עניימ ,סרערעל ןייק ןרעװ טינ ךייא ןּופ ְךַס ןייק ןלָאז
 ךֵס ַא ןיא םירָאװ? .טּפשִמ ןרערעווש ַא ןגירק ןלעװ רימ זַא ,טסייוו ריא 1
 עניו ןיא -לשכיִנ טינ טרעװ רעצימע ּבױא .לשכיִנ עלַא רימ ןרעװ ןכַאז

 .ףּוג ןצנַאג ןייז ןעמַאצ ּוצ חֹוּכּב זיא ןּוא ,םימָּת ׁשיִא ןַא זיא רע ד ,דייר

 .21-1 ,ב עֶׁשֹוהְי ב .7 ,כ 'ּב םימיה ירבד ;8 ,אמ היעשי ;6 ,וט תישארּב א
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 ןלָאז ייז ידּכ ,דרעפ ןּופ רעליימ יד ןיא ךעלמַײצ ןײרַא ןגייל רימ ּביוא ןּוא *
 יז םָגַה ,ןפיש יד ךיוא ,עו* .ּבַײל ןצנַאג רעייז ךיוא רימ ןריפ ,ןגלָאפ ודנּוא

 יז ןרעװ ךָאד ,ןטניװ עקרַאטש ןּופ ןּבירטעג ןרעװ ןּוא סיורג ױזַא ןענעז
 .ליװ ןַאמרעַײטש רעד ןיהּואו ,רעדּור םעניילק ַא רעייז ןּופ טריפעגמורַא

 טימ ןעמיר ךיז טוט ןּוא ,רבֵא רענילק ַא גנּוצ יד ךיוא זיא יװַא*
 ַא ךרוד ןדנוצעגרעטנוא טרעװ דלַאװ רעסיורג ַארַאס ,עז .ןכַאז עסיורג

 טייקיטכערעגמּוא ןופ טלעװ ַא ;רעיײפ ַא זיא גנוצ יד ןּוא* !רעייפ ןיילק

 ןצנַאג םעד ןקעלפַאּב טּוט סָאװ ,גנוצ יד ויא םכירבַא ערעזדנוא ןשיווצ
 ןדנוצעגרעטנּוא טרעװ ןּוא ,ןּבעל ןּופ דָאר סָאד רעטנּוא טדניצ ןּוא ,ּבַײל

 ןעגנומדיוו ןּופ ,תרופֹוע ןּוא תומֲהּב ןּופ ןיִמ רעדעי םירָאװ' .םונָהיִג ןּופ
 ךרוד ןרָאװעג טמַאצעג ויא ןּוא טמַאצעג טרעװ ,םַי םעד ןּופ תֹויַח ןּוא

 זיא יז--ןעמַאצ טינ שטנעמ ןייק ןָאק גנוצ יד רעּבָא* .ןיִמ ןכעלשטנעמ םעד
 ,טָאג רימ ןשטנעּב ריא טימ' .תווָמַה םַס טימ לּופ ,סטכעלש קיאּורמּוא ןַא

 ןיא טכַאמעג ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ רימ ןטלעש ריא טימ ןּוא ,רעטָאפ םעד
 .הלָלק ןּוא הכָרּב סױרַא טמּוק ליומ ןּבלעז םעד ןּופ * .םיִהֹלֲא-םֶלֶצ םעד
 -סױרַא לַאװק רעד טּוט יצ* .ןייז טינ סע ףרַאד יװַא ,רעדירּב עניימ

 ןָאק יצ ?סרעטיּב ןּוא רעסַאװ סיז גנונעפע רעּבלעז רעד ןּופ ןעלדורּפש

 ?ןגייפ קָאטשנַײװ ַא רעדָא ,ןטרעּבלַײא ןגָארט ,רעדירּב עניימ ,םיוּבנגַײפ ַא
 .רעסַאװ סיז ןייק ןּבעגסױרַא טינ לַאװקצלַאז ַא ןָאק ךיוא

 טימ ןויװ רע לָאז ?קידנעטשרַאפ ןּוא גולק ויא ךייא ןשיװצ רעוו*
 ריא רעּבָא ּבױא:* .;דמכָח ןּופ תווינַע ןיא םיִׂשעַמ ענייז גנוריפ רעטוג ןייז
 ןּוא טינ ךייא טמיר ָאט ,ץרַאה רעייא ןיא האנָׂש ןּוא האנק ערעטיּב טגָארט
 ,ןּבױא ןּופ ּפָארַא טינ טמוק המכָח עקיָאד יד:* .תֹמָא םּוצ שלַאפ טינ טייז
 האנק זיא סע ּואו םירָאװ:* .שינָאלװַײט ,קידהוואַּת ,שידרע זיא טרעיינ
 סָאװ ,רעּבָא הדמכָח יד" .ויײּב-סָאדלַא ןּוא המוהמ ויא טרָאד ,האנִׂש ןּוא
 גנירג ,לעדייא ,ךעלדירפ ךָאנרעד ,רעטול לָּכ-םדֹוק זיא ,ןּביױא ןּופ זיא

 ,תוקָפס ןָא ,תֹוריֵּפ עטּוג ןּוא טײקידמערַאּברעד טימ לּופ ,ןטעּברעּביא םּוצ
 ןּופ םולָש ןיא טַײזעג טרעוװ טייקיטכערעג ןּופ טכורפ יד ןּוא * .הפיִנַח ןָא
 .םולָש ןכַאמ סָאװ ,יד

 !ךייא ןשיװצ ןגעלשעג ןעמוק ןענַאװנופ ןּוא ,תומָחלִמ ןעמוק ןענַאוונּופ

 ערעייא ןיא הֹמָחלִמ ןריפ סָאװ ,תוואַּת ערעייא ןּופ טינ יז ןעמּוק יצ ֹך
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 ןוא ,אנקמ טנעז ןּוא ,טעגרַה ריא ;טינ טָאה ןּוא ,טסּולג ריא"* ?םבכירבַא

 טָאה ריא ;הדמָחלִמ טריפ ןּוא ךיז טגָאלש ריא ;ןכיירגרעד טינ סע טנָאק
 ריא תמחַמ ,טינ טמּוקַאּב ןוא ,טעּב ריא* .ןטעּב טינ טּוט ריא תמחַמ ,טינ
 .סנגינעגרַאפ ערעיײא ןיא ןעגנערּבסױא סע טלָאז ריא ידּכ ,טכעלש טעּב
 רעד טימ טפַאשטנַײרפ יד ןַא ,טינ ריא טסייװ יצ !ענעסַאלעגסױא ריא *
 ןופ טניירפ ַא ןייז טעװ עס רעװ ,ןֵכּב ?טָאג ןגעק טפַאשטנַײּפ זיא טלעוו
 רעד זַא ,ריא טניימ רעדָא" .טָאג ןּופ אנֹוׂש ַא רַאפ ךיז טכַאמ ,טלעוו רעד
 טָאה רע סָאװ ,טסײג רעד ןרַאג טּוט האנק טימ :טסיױמּוא טגָאז קוסָּפ

 םעדרעּביא .דָסֶח רעמ ןּבעג רעּבָא טוט רע" ?ודנוא ןיא ןעור טכַאמעג
 ּוצ ןֵח טיג ןּוא ,עקידרעּפָאה יד ןגעק ךיז טלעטש טָאג :קוסָּפ רעד טנגָאז
 ךיא טלעטש ןּוא ;טָאג ּוצ קינעטרעטנוא רעּבירעד טייז* .א םכיווָנַע יד

 ,טָאג ּוצ טנעענעג"* .ךייא ןּופ ןענירטנָא טעװ רע ןּוא ,ןטָׂש םעד ןגעקטנַא
 ןּוא ,עקידניז ריא ,טנעה ערעייא טקינייר .ךייא ּוצ ןענעענעג טעװ רע ןּוא
 ןּוא ,טנלע רעיא טליפ" .עקידמינּפ-ייװצ ריא ,רעצרעה ערעייא טרעטַײל
 ןוא ,גָאלק ןיא ןרעװ טרעקרַאפ רעטכעלעג רעיא לָאז ;טנייװ ןּוא ,טגָאלק

 רע ןּוא ,טָאג רַאפ ךייא טקירעדינרעד * .טייקירעיורט ןיא דיירפ רעייא

 .ןּבייהרעד ךייא טעװ
 טדער סָאװ ,רעד .רעדירּב ,ןרעדנַא םעד ןגעק רענייא טינ טדעריי

 ,הררֹוּת רעד ןגעק טדער ,רעדּורּב ןייז טּפשִמ רעדָא ,רעדּורּב ַא ןגעק

 ,רענייא טינ ּוטסיּב ,הרֹוּת יד טסטָּפשִמ וד ּביוא ,טנייה .הרֹוּת יד טּפשִמ ןּוא
 רעד זיא רָאנ רעניא = .טפֹוש ריא טרעיינ ,הרֹוּת יד םייַקמ ויא סָאװ

 ןיז ּוצ :ליצַמ תֹלֹוכיִּב זיא סָאװ ,רעד זיא סָאד ,טפֹוש ןּוא רעּבעגצעזעג

 ?רֹבַח ןייד ןטּפשִמ טסּוט סָאװ ,ּוטסיּב רעּבָא רעװ ;ןעגנערּבוצמּוא ןּוא
 ןיג רימ ןלעװ ןגרָאמ רעדָא ,טנייה :טגָאז סָאװ ,ריא ,ךָאד טמוק !*

 ןוא ,רָאא ַא טרָאד ןעננערּברַאפ ןּוא ,ןירַא טָאטש רעד ןּוא רעד ןיא
 יז טעװ ןגרָאמ סָאװ טינ טסייוו ריא םַגַה* ,ןענידרַאפ ןּוא ,ןעלדנַאה
 ,עלַײװ ַא טרעוד סָאװ ,לּפענ ַא טנעז ריא םירָאװ ?ןּבעל רעייא זיא סָאװ

 -םִא :ןגָאז ריא טפרַאדַאּב םעד ּבילּוצ'* .קירּוצ ךָאנרעד טדניװשרַאפ ןּוא
 דניצַא* .ןָאט סָאד רעדָא ,סָאד רימ ןלעװ ,ןּבעל ןלעװ רימ זַא ,םֵׁשַה-הָצרִי
 זיא ךיז ןעמיר ןיִמ ַאוַא ;ןעַײרעמירַאּב ערעייא ןיא ךייא ריא טמיר רעּבָא

 .34 ,ג ילשמ א
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 ,טינ סע טוט ןּוא ,סטּוג ןָאט ּוצ טייטשרַאפ סָאװ ,םעד רַאפ ,ןֵכּב" .טכעלש

 .דנז ַא סע יא םעד רַאפ
 סָאװ ,תרורצ ערעייא ףיוא טגָאלק ןּוא טנייו ,עכייר ריא ,ךָאד טמוק
 םידָנּב ערעייא ןּוא ,טליופרַאפ זיא תוריִׁשַע רעייא* .ךייא רעּביא ןעמוק 1
 ,טרעװַאשורַאפ ויא רעּבליז ןּוא דלָאג רעייא* .ליָאמ ןּופ ןסערפעצ ןענעז

 ןרעצרַאפ טעװ ןּוא ,ךייא ןגעק ?רודַע ןַא ןייז טעװ רעװַאשז רעייז ןּוא
 יד ןיא רצֹוא רעיא טלמַאזעגפױוצ טָאה ריא .רעייפ יװ שיילפ רעיא

 ןטינשעג ןּבָאה סָאװ ,רערָאטעּברַא יד ןופ רַכֹׂש רעד ,עו* .געט עטצעל

 -סיוא טּוט ,ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ ךייא ןּופ זיא סָאװ ןּוא ,רעדלעפ ערעייא
 ןיא ןײרַא ןענעז ,ןטינשעג ןּבָאה סָאװ ,יד ןּופ ןעיירשעג יד ןּוא ;ןעיירש

 ,דרע רעד ףױא טּבעלעג לאו טָאה ריא* .תֹואָבצ טָאג ןּופ ןרעוא יד
 רעצרעה ערעײא טכַאמעג טעפ טָאה ריא ;םינּונעַּתה ערעייא טַאהעג ןּוא
 םעד טייטעג טָאה ריא ,טּפשִמרַאפ טָאה ריא" .הטיִחש ןּופ גָאט ַא ןיא יו

 .ךייא ןגעק ןלעטש טינ ךיו טוט רע ;קידַצ
 .רַאה םעד ןּופ ןעמּוק םעד ויּב ,רעדירּב ,קידלודעג רעּבירעד טייז'

 ןוא ,דרע רעד ןופ טכּורפ רערעיײט רעד ףיוא טרַאװ רערעקַא רעד ,עז

 .ןגערטעּפש ןּוא ןגערירפ םעד טמוקַאּב יז ויּב ,ריא טימ קידלודעג זיא
 ןעמוק סָאד םירָאװ ;רעצרעה ערעייא טקרַאטש ,קידלודעג ךיוא ריא טייז*
 םעד ןגעק רענייא ,רעדירּב ,טינ טלמרּומ" .טנעענעג טָאה רַאה םעד ןּופ

 רַאפ טפֹוש רעד טייטש טָא ;ןרעװ טּפשִמעג טינ טלָאז ריא ידּכ ,ןרעדנַא
 דלּודעג ןּוא ןדייל ןּופ ליּפשַײב ַא רַאפ ,רעדירּב ,ךייא טמענ* .ריט רעד
 רימ ןפּור טָא* .טָאג ןּופ ןעמָאנ םעד ןיא טדערעג ןּבָאה סָאװ ,םיאיִבנ יד

 רעד ןּופ טרעהעג טָאה ריא .ןטלַאהעגסױא ןּבָאה סָאװ ,יד עטשטנעּבעג ןָא
 ףֹוס םּוצ טָאה טָאג סָאװ ,ןעועג טָאה ריא ןּוא ,ןבֹויִא ןּופ טייקידלּודעג
 .אטײקילעוטַײל ןּוא תֹונָמחַר טימ לּופ ןיא טָאג םירָאװ ,ןָאטעג

 םייּב טינ ,טינ טרעווש ,רעדירּב עניימ ,רעּבָא ץלַא ןּופ רקיע רעד?
 טרעיײנ ;העּובש רעדנַא םּוׁש ןייק ייּב טינ ךיוא ,דרע רעד ייּב טינ ,למיה
 ןלַאפ טינ טלָאו ריא ידּכ ,ןיינ ,ןינ רעיא ןּוא ,ָאי ןייז ,ָאי רעיא לָאז
 .טּפשִמ םעד רעטנּוא

 רעצימע זיא .ןייז לֵלַּפתִמ רע וָאל ?ךייא ןשיוצ ןדייל רעװ טּוט *

 .4 ,איק םילהּת ;22 ,21 ,א בֹויִא א
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 ?ךייא ןשיװצ קנַארק רעצימע זיא ** .ןעגנַאזעג-ּבױל ןעגניז רע זָאל ?ךעליירפ
 רַאפ ןייז לֵלַּפתִמ יז ןלָאז ןּוא ,-דליהק רעד ןּופ םינקז יד ןפּור רע זָאל

 הֹליִפּת יד ןּוא * ;טָאג ןּופ ןעמָאנ םעד ןיא לַײא טימ ןּבלַאז םיא ןּוא ,םיא
 ;ןטכירפיוא םיא טעװ טָאג ןּוא ,ןעקנַארק םעד ןייז ליצַמ טעװ הנּומָא ןּופ

 ,ןֵכֹּב" .ןרעװ ןּבעגרַאפ טיא יז ןלעװ ,דניז ןעגנַאגַאּב ויא רע ּבױא ןּוא
 -לֵלַּפתִמ טיז ןּוא ,ןרעדנַא םעד רַאפ רענייא דניז ערעייא הדוַותִמ טייז

 ןופ הֹליִפּת יד .ןרעװ טלייהעג טלָאז ריא ידּכ ,ןרעדנַא םעד רַאפ רענייא
 ַא ןעװעג זיא ּוהָיְלֲא" .הלועּפ עקרַאטש ןּוא עסיורג ַא טָאה קידַצ םעד
 ,הנוָוַּכ טימ ןעוועג לֵלַּפתִמ טָאה רע ןּוא ,ןענעז רימ יװ ױזַא טקנּוּפ שטנעמ

 ירד דרע רעד ףיוא טנגערעג טינ טָאה עס ןּוא ;ןענעגער טינ לָאזס זַא

 ןוא ,ןעװעג לֵלַּפתִמ לָאמַא רעדיװ טָאה רע ןּוא * .םיִׁשָדַח סקעו טימ רָאי

 ריא טכַארּבעגסױרַא טָאה דרע יד ןּוא ,ןגער ןּבעגעג טָאה למיה רעד

 .אטכורפ
 ןופ טריפעגּפָארַא טרעװ ךייא ןּופ רעצימע ּבױא ,רעדירּב עניימ !*

 סָאװ ,רעד זַא ,ןסיװ רע לָאז" ,םּוא םיא טרעק רענייא ןּוא ,תמָא םעד
 ׁשפָנ ַא ןייז ליצַמ טעװ ,געוװ ןטמורקרַאפ ןייז ןּופ ןקידניז ַא ןרעקמּוא טוט

 .דניז ְךֵס ַא ןקעדרַאפ טעװ ןּוא ,טיוט ןּופ

 . ,חי ;| ,י ,א 'א םיכלמ א



 ןּופ ווירב רעטשרע רעד

 ןסורטעּפ

 ּוצ ,ַחיִׁשָמַה ַעּושִי ןּופ חילש ַא ,סּורטעּפ א

 םביבשֹוּת ןענעז סָאװ ,עטלייװרעדסױא יד
 ,עיטַאלַאג ,סּוטנָאּפ ןיא גנוטײרּפשעצ רעד ןופ

 רעד ךָאנ טיול* ,עיניטיּב ןּוא עיזַא ,עיצָאדַאּפַאק
 גנוקילייה ןיא ,רעטָאפ םעד ,טָאג ןּופ החָנֹׁשַה

 ןוא טײקמַאוכרָאהעג ּוצ ,טסײג םעד ןּופ

 :ַחיִׁשָמַה ַעּושִי ןופ טּולּב םעד ןּופ גנוגנערּפש
 .טרעמעג ןייז ןלָאז םולָש ןּוא ךייא ּוצ דֶסֶח

 רעודנוא ןּופ רעטָאפ רעד ,טָאג ויא טּבױלעג*
 ןייז טױל ודנוא טָאה סָאװ ,ַחיִׂשָּמַה ַעּוׁשִי רַאה
 ַא ּוצ ןריוּבעג לָאמַא רעדיװ םבימחַר סיורג

 םיִתָמַה-תִיְחּת םעד ךרּוד ,גנונעפָאה רעקידעּבעל
 יא סָאװ ;דלחַנ ַא רַאפ* ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןּופ
 טרעװ סָאװ ,טקעלּפַאּבמוא ,ךעלּברַאדרַאפמּוא
 רַאפ ןטלַאהַאּב ןיא סָאװ ןּוא ,טקלעוװרַאפ טינ

 רעד ןּופ טרעװ סָאװ ,ריא* ,למיה ןיא ךייא
 ַא רַאפ הנּומָא ךרוד טצישַאּב טָאג ןּופ טכַאמ
 ןרעװ ּוצ טקעלּפטנַא טײרּבעגנָא זיא סָאװ ,העּושי
 טימרעד ךייא טּוט* .טייצ רעטצעל רעד ןיא
 רעצרוק ַא ףיוא טנעז ריא םַגַה ,ןעיירפ קרַאטש

 ךרוד ןרָאװעג קירעיורט ,קיטיינ ּביױא ,טייצ
 ןּופ וייװַאּב רעד ידּכ' ,תרונֹויסַנ ענעדישרַאפ

 ןופ רערעײיט ְךַס ַא ויא סָאװ ,הנּומָא רעיא

 00 עע
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 ךייא לָאז ,רעייפ ךרוד טוװאּורּפעגסױא טרעװ עס םַגַה ,טייגרַאפ סָאװ ,דלָאג

 ַעּוׁשִי ןּופ גנוקעלּפטנַא רעד ייּב דובָּכ ןּוא טייקכעלרעה ןּוא ביל םּוצ ןייז

 ריא םַגַה ןּוא ,ּביל םיא ריא טָאה ,ןעועג טינ םיא טָאה ריא םַגַה* .ֵַחיִׁשָמַה
 ךייא טּוט ןּוא ,ןּבױלג םיא ןיא ריא טּוט ךָאד ,ןעו טינ דניצַא םיא טּוט

 ריא ןּוא" ;החמִׂש רעכעלרעה ןּוא רערַאּבלַײצרעדמוא ןַא טימ ןעיירפ קרַאטש

 .תומָשנ ערעייא ןּופ העּוׁשי יד ,הנּומָא רעיא ןּופ תילכַּת םעד טכיירגרעד
 ,םיאיִבֹנ יד ןעוועג ׁשְרֹוד-רקֹוח ןּבָאה העּושי רעקיזָאד רעד ןגעוונופ :

 ףיא ןעמּוק ףרַאד סָאװ ,ידדָסָח םעד ןגעוונּופ טגָאזעג תואיִבנ ןּבָאה סָאװ
 טייצ ןּופ ןפֹוא רעסָאװ רעידָא ,טייצ ערעסָאװ טשרָאפעג ןּבָאה יז .ךייא

 רע תעּב ,טַײדעגנָא טָאה ,ייז ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,ןֵחיִׁשָמ ןופ טסייג רעד
 ,זרולּודג יד ןּוא ,ןֵחיִׁשָמ ןּופ םיִיּוניִע יד ףיוא טגָאעג תודָע סיורָאפ טָאה
 וַא ,ןרָאװעג טקעלּפטנַא סָאד ויא יז רַאפ = .ייז ךָאנ ןעמוק ןלעװ סָאװ

 עקיוָאד יד טימ טנידעג יז ןּבָאה ךייא רַאפ טרעיינ ,ןײלַא ךיז רַאפ טינ
 ןּבָאה סָאװ ,יד ךרּוד ךייא ּוצ ןרָאװעג טגָאזעגנָא דניצַא ןענעז סָאװ ,ןכַאז

 יא סָאװ ,ׁשֶדֹוקַהַחּור םעד ךרּוד הרוׂשּב יד ךייא רַאפ ןעוועג -רֹׂשַבמ

 .םיכָאלַמ ןקּוקּוצנַײרַא ןרעגַאּב ייז ןיא סָאװ ;למיה ןּופ ןרָאװעג טקישעג

 ןוא ,רעטכינ טייז ,דנַאטשרַאפ רעיא ןּופ ןדנעל יד ןָא טרּוג ,ןֵכְּב *
 ךייא רַאפ ףרַאד סָאװ ,-דָסָח םעד ףיוא גנונעפָאה עצנַאג רעייא טגייל
 עמַאזכרָאהעג יװ* .ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןּופ גנוקעלּפטנַא רעד ייּב ןרעװ טכַארּבעג
 ןיא תואַּת עקידרעירפ ערעייא ּוצ ןסַאּפוצ טינ ךייא ריא טלָאז ,רעדניק
 טָאה סָאװ ,רעד יװ ךיילג טרעיינ" ;טיײקנסיװמּוא רעיא ןּופ ןטייצ יד

 ןדעי ןיא קילײה ןייז ךיוא ןײלַא ריא טלָאז ,קילײה ויא ,ןפורַאּב ךייא

 :ןּבירשעג טייטש עס תמחַמ"* ,ןּבעל ןּופ רעגייטש

 ,אקיליײה ןיּב ךיא םירָאװ ,קילײה ןייז טלָאז ריא
 ןָא ןטּפשִמ טוט סָאװ ,רעטָאפ ַא יװ םיא ּוצ טפּור ריא בוא ןּוא

 ןיא ןעגנערּברַאפ ריא טלָאז ,םביִׂשעַמ סנשטנעמ ןדעי טול ,םיִנָּפ-תַאיִׂשֹנ
 טימ טינ ןַא ,טסייו ריא טירָאװ* .ןלַײװרַאפ רעייא ןּופ טייצ יד ארֹומ
 טוײלעגסױא ריא טנעז ,דלָאג רעדָא רעּבליו טימ ,ןכַאז עכעלּברַאדרַאפ
 ןעגנַאגעגרעּביא יא סָאװ ,ןּבעל ןּופ רעגייטש ןקיטשינ רעייא ןּופ ןרָאװעג
 ַא ןּופ יװ ,ןֵחיִׁשְמ ןופ טּולּב ןרעיט םעד טימ טרעיינ!* ,תובָא ערעייא ןּופ

 ,44 ,גי ארקיו א



 505 א סּורטעּפ 7 ,ב--20 ,א

 טמיטשַאּבסיױרָאפ ןעוועג זיא סָאװ ,רע* .קעלפ ַא ןָא ןּוא םּומ ַא ןָא ,םַאל

 ןרָאװעג טקעלּפטנַא ויא רָאנ ,טלעוװ רעד ןּופ גנוקיטסעפטנורג רעד רעדייא
 םיניְמאַמ םיא ךרּוד טנעז סָאװ*! ,ןגעװטרעַײא ןּופ געט יד ןּופ ףֹוס םעד ףיוא

 ,רובָּכ ןּבעגעג םיא טָאה ןּוא ,ןעוװעג םיִתָמ-היַחֹמ םיא טָאה סָאװ ,טָאג ןיא

 .טָאג ןיא ןייז לָאז גנּונעּפָאה ןּוא הנּומֶא רעיא זַא ,יוװַא

 טײקמַאזכרָאהעג רעיא ןיא תומָשנ ערעייא טרעטַײלעג טָאה ריא תֹויָה =

 ,רעדירּב יד ןּופ טפַאשּביל רעטלעטשרַאפ ןייק טינ ןיא זרמָא םעד רַאפ
 םירָאװ* .ןצרַאה ןּופ ןרעדנַא םעד רענייא ןּבָאה ּביל קיטּולג ריא טלָאז
 רעכעלּברַאדרַאפ ןייק ןופ טינ ,ןרָאװעג ןריוּבעג לָאמַא רעדיוו טנעז ריא
 סָאװ ,טָאג ןּופ טרָאװ םעד ךרּוד ,רעכעלּברַאדרַאּפמּוא ןּופ טרעיינ ,העירז

 םירָאװ-* .טַײדעג ןּוא טּבעל

 ,וָארג יװ יא שיילפ סעדעי
 .וָארג ןּופ טיװצ רעד יװ זיא ןּופרעד טכַארּפ עדעי ןּוא

 ;ּפָארַא טלַאפ טיוצ רעד ןּוא ,טקלעװרַאפ זָארג סָאד

 .אקיּביא ףיא טײטשַאּב טָאג ןופ טרָאװ סָאד רעּבָא *
 ךייא ויא סָאװ ,הרוׂשּב רעטּוג רעד ןּופ טרָאװ סָאד ןיא עקיזָאד סָאד ןּוא
 .ןרָאװעג טגָאזעגנָא

 ,רפיִנֲח ןּוא ,גּורטַאּב ןדעי ןּוא ,תועשר עדעי ךיז ןּופ ּפָא טוט ,ןֵכֹּב
 יד טרענַאּב ,ךעלעפֹוע ענערױוּבעג:ַײנ יו? .תוליֵכר עדעי ןּוא ,האנֵק ןּוא 3
 רעד ּוצ ןסקַאװ ריא ךרּוד טלָאז ריא ידּכ ,ךלימ עקיטסַײג עטשלעפעג-טינ

 ,טוג יא רַאה רעד זַא ,ןעװעג םעֹוט טָאה ריא ּביוא* ,העּוׂשי
 ןפרָאװרַאפ ויא סָאװ ,ןייטש ןקידעּבעל ַא ּוצ יװ ,םיא ּוצ טנעענעג *

 עקידעּבעל יװ ןּוא* ,רעייט ןּוא טלייװרעדסױא רעּבָא טָאג ייּב ,ןשטנעמ ןּופ
 ןיז ּוצ ,זױה קיטסײג ַא וצ ןרעװ טיוּבעגפיוא ןײלַא ריא טלָאז רענייטש
 ןענעז סָאװ ,תרונָּברִק עקיטסַײג ןייז ּוצ ביִרקַמ ידּכ ,הדנּוהּכ עקילײה ַא
 :ןבירשעג טייטש עס תֹמחַמי .ֵחיִׁשְּמַה ַעּוׁשִי ךרּוד טָאג ּוצ טקיליװַאּב

 ;ןייטשלקניװ ןרעייט ,ןטלייװרעדסױא ןַא ןֹויִצ ןיא גייל ךיא ,עז
 .בןרעװ טמעשרַאפ טינ טעװ ,םיא ןיא טּבױלג סָאװ ,רעד ןּוא

 סָאװ ,רעּבָא עניװַא רַאפ ,רעייט רע ויא ,ןּבױלג סָאװ ,ךייא רַאפ ,ןֵכֹּב"
 :טינ ןּביױלג

 .16 ,חכ היצשי ב .8-6 ,מ היעשי א
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 ,ןפרָאװרַאפ ןּבָאה רעטסנַײמיּב יד סָאװ ,ןייטש רעד זיא
 ,אןייטשלקניװ םּוצ ןרָאװעג

 .בשינרעגרע ןּופ ולעפ ַא ןּוא ,גנולכיורטש ןּופ ןייטש ַא ןוא *

 ,טרָאװ םעד ןגעק טייקינעּפשרעדיװ רעייז ּבילּוצ ןעלכיורטש ייז םירָאװ
 .ןרָאװעג טמיטשַאּב ךיוא יז ןענעז םעד ּוצ סָאװ

 ,םיִנֵהֹּכ ןופ הכּולמ ַא ,רֹוד רעטליײװרעדסױא ןַא טנעז רעּבָא ריא?
 ,םיא ןּופ תודיִמ יד ןכַאמ ּוצ טנַאקַאּב ידּכ ,הלּוגס-םַע ןַא ,המּוא עקילײה ַא
 ;טכיל ךעלרעדנואוו ןייז ּוצ שינרעטצניפ ןּופ ןפּורעגסױרַא ךייא טָאה סָאװ

 ריא טנעז דניצַא רעּבָא ,קלָאפ ןייק ןעוועג טינ לָאמַא טנעז סָאװ ,ריא
 ריא טָאה דניצַא רעּבָא ,ידדֶסֶח ןָא ןעװעג ריא טנעז לָאמַא ;קלָאפ סטָאג

 .דָסֶח ןעוועג לּבקמ
 ןטלַאהּוצקירּוצ ךיז ,םיבשֹות ןּוא םירֵג יװ ךייא טעּב ךיא ,עטּבילַאּב '*

 ךייא טריפ' .לעז רעיא ןגעק ןגירק ןעוט סָאװ ,תוואַּת עכעלשיילפ ןּופ

 יװ ךייא ןגעק ןדער ייז תעּב ,ידּכ ,םֹלֹועָה-תומּוא יד ןשיװצ טכער ףיוא

 ,ןעעז ייז סָאװ ,םיבֹוט-םיִׂשעֵמ ערעייא ךרוד ייז ןלָאז ,טכערמּוא ןּופ רעּוט

 .טפַאשנכער ןופ גָאט םעד ןיא טָאג ןּביױל

 ןּופ גנונעדרָארַאפ רעכעלשטנעמ רעדעי רעטנוא קינעטרעטנוא טייז
 ױקָארּפ יד רעדָאי* ,ןטסכעה ַא יװ ,ךלֶמ םעד ייס ,ןגעוװ-סרַאה םעד

 ןעוט סָאװ ,יד ןפָארטש ּוצ ןרָאװעג טקישעג םיא ןּופ ןענעז סָאװ ,ןרָאטַאר
 רעד ויא יװַא םירָאװ* .סטּוג ןעוט סָאװ ,יד ןּביױל ּוצ ןּוא ,טכערמּוא
 טייקנסיוומּוא יד ןעמוטשרַאפ ריא טלָאז סטּוג ןָאט ךרּוד זַא ,טָאג ןּופ ןוצָר
 רַאפ טייהַײרפ רעייא קידנצונ טינ ןּוא ,עַײרפ יװ* ;ןשטנעמ עשירַאנ ןּופ

 עלַא דובָּכ ּפָא טיג" .טָאג ןופ טכענק יװ טרעיינ ,תועשִר ןּופ לטנַאמ ַא
 ּפָא טיג .טָאג רַאפ ארֹומ טָאה .טּפַאשרעדּורּב יד ּביל טָאה .ןשטנעמ

 .ךלֶמ םעד דובָּכ
 -כרָאפ רעצנַאג רעד טימ ןרַאה ערעייא קינעטרעטנוא טייז ,טכענק =

 סָאד םירָאװ ? .עזייּב יד ךיוא טרעיינ ,עלעדייא ןּוא עטּוג יד רָאנ טינ ,טייקיט
 טייקכעלרע ןגעוונופ םירּוסי סיוא טייטש רענייא ּבױא ,טקיליװַאּב זיא עקיזָאד
 ,סע ויא דובָּכ רעסָאװ םירָאװ? .טסױמּוא ןדײל טּוט רע תעּב ,טָאג ּוצ
 ןעמעננָא סע טעװ ריא ניוא ,רַאפרעד ןגָאלשעג טרעװ ןּוא ,טקידניז ריא זַא

 .14 ,ח היעשי ב .22 ,חיק םילהּת *
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 ויא ,קידלּודעג רַאפרעד טדייל ןּוא ,סטּוג טּוט ריא רעּבָא ּביױא ?קידלודעג
 ,ןרָאװעג ןפּורַאּב ריא טנעז םעד ּוצ םירָאװ?ז .טָאג ייּב טקיליװַאּב סע

 ,ליּפשַײּב ַא ךייא ןוָאלעג ןּוא ,ךייא רַאפ ןטילעג ךיוא טָאה ַחיִׁשָמ תמחַמ
 סע ;דניז ןייק ןָאטעג טינ טָאה רע" .טירט ענייז ןיא ןייג טלָאז ריא ידּכ

 יא רע תעּב* .ליומ ןייז ןיא טייקשלַאפ ןייק ןרָאװעג ןענופעג טינ ךיוא זיא
 טָאה רע תעּב ;קירוצ טרעטסעלעג טינ רע טָאה ,ןרָאװעג טרעטסעלעג
 טרעפטנעעגרעּביא ךיז טָאה טרעיינ ;טעשַארטסעג טינ רע טָאה ,ןטילעג

 ןגָארטעגקעװַא טָאה ןיילַא רע** .קיטרַאפטכער ןטּפשִמ טּוט סָאװ ,םעד ּוצ
 ןּבעל ןלָאז רימ ידּכ ,ץלָאה םעד ףױא ּבַײל ןייז ןיא דניז ערעזדנּוא

 ;דניז רַאפ ןּברָאטשעגּפָא ןענעז רימ יװ םעדכָאנ ,טײקיטרַאפטכער ּוצ
 טנעו ריא םירָאװ-* .אןרָאװעג טלייהעג טנעז ריא ןדנואו סעמעװ ךרוד
 טרעקעגמוא ךייא ריא טָאה דניצַא רעּבָא ,ףָאש יװ ןרָאװעג טעשזדנַאלּברַאפ

 .תֹומָשנ ערעייא ןּופ רעעופיוא ןּוא ךעטסַאּפ םעד ּוצ
 ערעייא קינעטרעטנוא טייז ,רעּבײװ ריא ,רעגייטש ןּבלעז םעד ףיוא

 ןלָאז ,טרָאװ סָאד טינ ןכרָאהעג לייט וליפַא בוא ,ידּכ ,ןענַאמ ענעגייא :

 ערעייז ןּופ גנוריפפיוא רעד ךרּוד ,טרָאװ םעד ןָא ןרעװ ןענּואועג ןענעק יז

 .גנוריפפיוא עמורפ ןּוא עקידתועיֶנצ רעיא ןעז ןלעװ ייז תעּב" ,רעּבײװ
 יד ןטכעלפ ןּופ גנונַײשַאּב עכעלרעסיוא יד ןייז טינ לָאז גנּונַײשַאּב רעייז*

 ,רעדיילק ךיז ןָאטנָא ןּופ רעדָא ,דלָאג ןּופ גנוריצ ןגָארט ןּופ ןּוא ,רָאה
 ןוא ץרַאה םעד ןּופ שטנעמ רענעגרָאּברַאפ רעד ןייז סָאד לָאז טרעיינ*

 סָאװ ,טסייג ןליטש ןּוא ןקידתווינַע ןַא ןּופ גנודיילק רעכעלּברַאדרַאפמוא רעד

 ןענַײשַאּב לָאמַא ךיז ןגעלפ ױזַא םירָאװ* .טָאג רַאפ טרעוװ ןסיורג ַא טָאה
 ןעװעג ןענעז ייז ןוא ,טָאג ןיא טּפָאהעג ןּבָאה סָאװ ,םביׂשָנ עקיליײה יד
 טָאה ןּוא ,ןעמהָרבַא טכרָאהעג טָאה הֶרָׂש יו" ,ןענַאמ ערעייז קינעטרעטנּוא
 טּוט ריא ּבױא ,רעדניק עריא ןרָאװעג טנעז ריא ןּוא .רַאה ןפּורעגנָא םיא
 .דחַּפ םּוש ןייק ןּופ ןקָארשרעד טינ טרעװ ןּוא ,טכער

 טימ רעּבײװ ערעייא טימ טניואוו ,ןענַאמ ריא ,רענייטש ַאזַא ףיוא'
 תמֹחַמ ,ילָּכ עכַאװש יד יװ ,יורפ רעד דובָּכ ּפָא טיג ןּוא ,שינעדנעטשרַאפ

 ערעיײא ןַא ידּכ ןּבעל ןּופ -דָסֶח םעד ןיא םישרֹוי-טימ ךיוא ןענעז ייז
 .ןרעװ טרעטשעג טינ ןלָאז תוליִפּת

 .5 ,גנ היעשי א
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 ,ךעלרעדּורּב ,קידתונָמחַה ,הדבָׁשחַמ ןייא ןּופ עלַא טייז ,ףֹוס םּוצ *

 ,סטכעלש רַאפ סטכעלש ןייק טינ טלעגרַאפ* .קידתוֶויִנַע ,קיצרַאהמערַאּב
 םירָאװ ;טשטנעּב ,טרעקרַאפ טרעיינ ,גנורעטסעל רַאפ גנורעטסעל רעדָא

 .זרכָרֹּב ַא ןענעשרַי טלָאז ריא ידּכ ,ןרָאװעג ןפּורַאּב ריא טנעז םעד ּוצ
 םירָאװ *

 ,ןבעל ןּבָאה ביל ליװ סָאװ ,רעד
 ,געט עטיוג ןעז ןּוא
 ,סטכעלש ןּופ גנּוצ ןייז ןטיה לָאז

 ;טײקשלַאפ ןדער ןּופ ןּפיל ענייז ןּוא
 ,סטּוג ןָאט ןּוא ,סטכעלש ןּופ ןרעקּפָא רע לָאז ןּוא

 .םיא ךָאנ ןגָאי ךיז ןּוא םולָש ןכּוז 'רע לָאז

 ,םיקידַצ יד ףיוא ןענעז טָאג ןּופ ןגיוא יד םירָאװ
 :טעּבעג רעייז ּוצ ןרעיוא ענייז ןּוא

 .אסטכעלש ןעוט סָאװ ,יד ןגעק זיא טָאג ןּופ םיִנָּפ סָאד רעּבָא
 טנעו ריא ּבױא ,ןדָאש ןָאט ךייא טעװ סָאװ ,רעד ויא רעװ ןוא *

 ןדיל טלָאז ריא ןליפַא ּבױא ןּוא !?טּוג ויא סָאװ ,םעד ןיא קירעפייא

 ;צרֹומ ןייק טינ טָאה ןּוא .ךייא זיא ליואוו ָאט ,טײקיטרַאפטכער ןגעוונופ
 ערעייא ןיא טקילײה טרעיינ ,טינ ךייא טרעגרע ןּוא ,קערש רעייז רַאפ

 ןדעי זבּושת ַא ןּבעג ּוצ דימָּת טיירג טייז ;רַאה רַאפ ןֵמיִׁשָמ רעצרעה
 ,ךייא ןיא ויא סָאװ ,גנּונעּפָאה רעד עֶגֹונּב םעַט ַא ךייא טגערפ סָאװ ,םענייא

 ,םעד ןיא ידּכ ,ןסיװעג טּוג ַא טָאה* ;טײקיטכרָאפ ןּוא תוויָנַע טימ ךָאד
 ןרעטסעל סָאװ ,יד ןרעװ טמעשרַאפ ןלָאז ,טקידלּושַאּב טרעװ ריא סָאװ

 ןדייל ּוצ רעסעּב יא סע םירָאװ " .ןֵחיִׁשְמ ןיא ןּבעל ןּופ גנוריפ עטּוג רעיא

 .סטכעלש ןָאט רַאפ רעידייא ,ןוצָר סטָאג זיא סָאד ּבױא ,סטּוג ןָאט רַאפ
 רַאפ קידַצ רעד ,דניז ןגעוונּופ ןּברָאטשעג לָאמ ןייא זיא ַחיִׁשָמ ךיוא תֹמחַמ *
 טײטעג יא רע תעּב ,טָאג וצ ןענעענעג ודנּוא לָאז רע ידּכ ,םיעָשר יד
 .טסייג םעד ןיא קידעּבעל ןרָאװעג טכַאמעג רעּבָא ,שיילפ םעד ןיא ןרָאװעג

 -נעגנַאפעג ןיא ןעוועג רֹׂשַבֹמ טָאה ןּוא ןעגנַאגעג ךיוא רע זיא םיא ןיא ןוא
 יד תעּב ,קינעּפשרעדיװ ןעוועג לָאמַא ןענעז סָאװ* ,רעטסַײג יד רַאפ טּפַאש
 זיא הבִּת יד תֹּעַשּב ,ןַחֹנ ןּופ געט יד ןיא טרַאװעג טָאה טָאג ןּופ טייקידלודעג

 ,17-13 ,דל םילהּת א
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 לוציִנ תֹוׁשָפנ טכַא ,ונייַהד ,עכעלטע ןענעז ריא ןיא סָאװ ,ןרָאװעג טיוּבעג

 יד ,טײקכעלנע רעתָמָא ןַא ןיא ,סָאװ ןּופ** .רעסַאװ םעד ןּופ ןרָאװעג
 ןופ ץּומש םעד ןָאטּפָא סָאד יװ טינ ,ןייז ליצַמ ךיוא דניצַא ךייא טּוט הליִבט

 ךרוד ,טָאג יּבַגל ןטיועג טּוג ַא ןּופ ןעגנַאלרַאפ סָאד טרעיינ ,ּבַײל םעד
 ןּופ טנַאה רעטכער רעד ייּב זיא סָאװ" ,ַחיִׁשָמַה ַעּושִי ןּופ םיִתָמַה-תֵיְחּת םעד
 םיכָאלַמ ןּוא ;ןײרַא למיה ןיא ןעננַאגעגפױרַא ויא רע יװ םעדכָאנ ,טָאג

 .קינעטרעטנוא םיא ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז ןטכַאמ ןּוא ןטפַאשרעה ןּוא
 ךייא ריא טלָאז ,שיילפ םעד ןיא ןטילעג טָאה ַחיִׁשָמ יװיֹוזַא ,רעּבירעד
 טָאה סָאװ ,רעד םירָאװ ,קנַאדעג ןּבלעז םעד טימ ןענעּפָאװַאּב ךיוא ֹך
 טינ רעמ לָאז רע ידּכי ,ןקידנז ףױא טרעה ,שיילפ םעד ןיא ןטילעג
 ןּופ תואַּה יד טױל געט ענייז ןּופ עקירעּביא יד שיילפ םעד ןיא ןּבעל

 גנעג ןיש זיא סע םירָאװ* .טָאג ןּופ ןוצָר םעד טול טרעיינ ,ןשטנעמ
 -תומּוא יד ןּופ רעגַאּב םעד ןָאטעג טָאה ריא תעּב ,טייצ ענעגנַאגרַאפ יד

 תורּכיִש ,ןטײקנסַאלעגסױא ,ןעגנוטסּולג ,תוואַּת ןיא ןעגנַאגעג טנעז ןּוא ,םֶלֹועָה

 טפיױל ריא סָאװ ,ךיז יז ןרעדנואו םעדרעּביא* .תורָז-הדֹובַע עסָאמנ ןּוא
 ןדער יז תעּב ,טײקנּברָאדרַאפ ןּופ םַײלש ןּבלעז םעד ןיא ייז טימ טינ
 סָאװ ,םעד ןווּבשֶחוזיִד ןּבעגּפָא רעּבָא ןלעװ ייז* ;ךייא ןגעוונופ ערָהןושָל
 ּבילּוצ םירָאװ"* .עטיױט יד ןּוא עקידעּבעל יד ןטּפשִמ ּוצ טיירּבעגנָא זיא

 ןלָאז ייז ידּכ ,םיתָמ יד ּוצ ןליפַא ןרָאװעג טגָאזעגנָא הרוׂשּב יד זיא םעד
 טָאג יװ טױל ןּבעל רעּבָא ,ןשטנעמ יװ שיילפ םעד ןיא ןרעװ טּפשִמעג
 .טסייג םעד ןיא

 טנוזעג רעּבירעד טייז ;טנעענעג טָאה גנידצלַא ןּופ רעּבָא ףֹוס רעד'ז
 טייז גנדצלַא ןּופ רעמ* .הֹליִפּת ּוצ רעטכינ טייז ןּוא ,דנַאטשרַאפ ןיא
 ןָא ןקעדרַאפ טּוט טפַאשּביל םירָאװ ;ךיז ןשיוצ טפַאשּביל רעייא ןיא קיטולג
 :לרעלמרּומ ןָא ןרעדנַא םעד רענייא זדרֵרֹוא-סיִנכַמ טייו"* .דניז רועיִש ַא

 ,ןעמּוקַאּב טָאה רעדעי סָאװ ,הִנְּתַמ רעד טול ,ןרעדנַא םעד רענייא טניד
 רעצימע ּבױא * .טָאג ןּופ דֶסֶח ןכַאפליפ םעד ןּופ רעטלַאװרַאפ עטּוג יװ
 בוא ;טָאג ןּופ האּובנ ַא ןעװעג טלָאװ עס יװ ןדער רע לָאז ,ןדער טּוט

 ,ןּבעג טּוט טָאג סָאװ ,חֹוּכ םעד ןּופ יװ ןעניד רע לָאז ,ןעניד טּוט רעצימע
 סָאװ ,ַחיִׁשָמַה ַעּושִי ךרוד ןרעװ טכעלרעהרַאפ טָאג לָאז גנידצלַא ןיא ידּכ
 .ןִמָא .קיּביא ןּוא קיּביא ףיוא טפַאשרעה יד ןּוא דובָּכ רעד טרעהעג םיא
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 טמּוק סָאװ ןויָסְנ ןקירעַײפ טעד עֶגֹונּב טינ ךייא טרעדנּואוו ,עטּבילַאּב ?

 ןפָארטעג ךייא טלָאװ עס יװ ךיילג ,ןוואּורּפ ּוצ ךייא ידּכ ,ךייא רעּביא
 טָאה ריא לפיוו ףיוא ,ךייא טיירפ טרעיינ* .ךַאז עשילרעטסיוא ןַא סעּפע

 רעד ייּב ןעירפ ךיוא ךייא טלָאז ריא ידּכ ,ןדייל סֵחיִׁשָמ ןיא קֶלָח ַא
 ריא ּבױא* .דיירפ רעסיורג ַא טימ טייקכעלרעה ןייז ןּופ גנוקעלּפטנַא
 ,ךייא יא ליואוו ָאט ,ןֵחיִׁשָמ ןּופ ןעמָאנ םעד ןגעוונופ טרעטסעלעג טרעוו

 ןעור טּוט טָאג ןּופ טסייג רעד ןּוא טייקכעלרעה ןּופ טסייג רעד תרמחַמ
 רעדָא ,ַחֵצֹור ַא יװ ןדייל טינ ךייא ןּופ רענייק לָאז רָאנ** .ךייא ףיוא

 עדמערפ ןיא ךיז טשימ סָאװ ,רענייא יװ רעדָא ,עשָר ַא רעדָא ,בנָנ ַא
 ,ןעמעש טינ ךיז רע לָאז ,יִחיִׁשֹמ ַא יװ טדייל רענייא ּבױא רָאנ"* .םיִקָסֵע

 עס םירָאװ .טָאג ןכעלרעהרַאפ ןעמָאנ ןקיזָאד םעד ןיא רע לָאז טרעיינ
 ;טָאג ןּופ זיוה םעד ןיא טּפשִמ ןּופ ּבײהנָא םעד רַאפ טייצ יד טנעענעג טָאה
 ןופ ףֹוס רעד ןייז טעװ סָאװ ,זדנּוא ייּב םדֹוק ןָא ךיז טנייה עס ּבױא ןּוא

 טרעװ קידַצ רעד ּבױא ןּוא!* !טָאג ןּופ הרוׂשּב יד טינ ןכרָאהעג סָאװ ,יד
 ,ןֵכּב* !?רעקידניז ןּוא עשר רעד ןעמוקניהַא טעװ ּואו ,טעװעטַארעג םיוק

 ערעייז ןרעפטנערעּביא ,טָאג ןּופ ןוצָר םעד טול ןדייל סָאװ ,יד ךיוא ןלָאז

 .סטּוג ןעּוט יז תעּב ,ארֹוּב ןעיירטעג ַא ּוצ תֹומָשנ
 ַא ךיוא ןיּב סָאװ ,ךיא ,ריִהזַמ ךיא ןיּב ךייא ןשיוצ םינקז יד ,ןֵכֹּב װ

 ןיא רעמענלייט ַא ךיוא יװ ,ןֵחיִׁשְמ ןּופ ןדייל יד ןּופ תודָע ןַא ןּוא ןקֶז

 ,עדַאטס סטָאג טרעטיפ* :ןרעװ טקעלּפטנַא טעװ סָאװ ,טייקכעלרעה רעד

 ךרוד טינ ,ריא רעּביא ?דחָנשַה טָאה ןּוא ,טױרטרַאפנָא ךייא זיא סָאװ
 ןכעלדנעש ןיא טינ ךיוא ,טָאג ןּופ ןוצָר םעד טול ,קיליװ טרעיינ ,גנַאװצ

 ,הלחַנ סטָאג ןּופ רעשרעהַאּב יװ טינ ךיוא* ;קָׁשֵח טימ טרעיינ ,טסנידרַאפ
 רעד תעּב ןוא* .עדַאטס רעד ןּופ ןליּפשַײּב רַאפ ךייא טכַאמ טרעיינ

 ןּופ ןיורק יד ןייז לּבַקמ ריא טעװ ,ןרעװ טקעלּפטנַא טעװ ךעטסַאּפ-טּפױה

 .ןקלעװרַאפ טינ טּוט סָאװ ,טייקכעלרעה
 ךייא טרּוג .םינָקְז יד קינעטרעטנּוא טייז ,ערעגניי ריא ,ךיוא ױזַא?

 ןגעק ויא טָאג םירָאװ ;ןרעדנַא םעד רענייא ןעניד ּוצ העְנכַה טימ ןָא עלַא

 .אםיווְנַע יד ּוצ ְןַח רעּבָא טיג ,עקידרעּפָאה יד
 ,טָאג ןּופ טנַאה רעקיטכעמ רעד רעטנּוא ךייא טקירעדינרעד ,ןֵכּב*

 .34 ,ג ילשמ א
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 םיא ףיא ףױרַא טפרַאװ' .טייצ רעד טימ ןּבײהרעד ךייא לָאז רע ידּכ

 ,רעטכינ טיז* .אךייא רַאפ ןגרָאז טּוט רע תֹמחַמ ,תוגאַד ערעייא עלַא
 רעקידנעמּורּב ַא יװ םּורַא טייג ,ןטָׂש רעד ,רעגנערדַאּב רעיא .ךַאװ טייז

 קרַאטש ריא טלָאז םיא* .ןקּוצרַאפ ןענעק לָאז רע ןעמעוו ,טכוז ןּוא ,ּבַײל
 ןרעװ םירּוסי עּבלעז יד ןַא ,טסייװ ריא לייוו ,הנּומֶא רעייא ןיא ןײטשַײּב

 ןדעי ןּופ טָאג רעד ןּוא* .טלעװ רעד ןיא רעדירּב ערעייא ןיא טליפרעד
 ,ןַחיִׁשְמ ןיא טייקכעלרעה רעקיּביײא ןייז ּוצ ןפּורַאּב ךייא טָאה סָאװ ,דָסָח
 ,קידתּומילש ןכַאמ ,לסיּבַא ןטילעג טָאה ריא יװ םעדכָאנ ,ןײלַא ךייא טעװ
 קיּביא ףיוא טפַאשרעה יד טרעהעג םיא* .ןקרַאטש ןּוא ןקיטסעפַאּב ךייא
 .ןֵמָא .קיּבייא ןּוא

 ,םיא ןכער ךיא יװ ,רעדּורּב ןעיירטעג רעזדנּוא ,ןסּונַאװליס ךרּוד

 זַא ,טגָאועג תֹודָע ןּוא ןעוועג ריִהזַמ ןּוא ,ןּבירשעג רוציִקּב ךייא ךיא ּבָאה

 .טסעפ םיא ןיא טייטש ;טָאג ןּופ דֶסֶח רעתָמֶא רעד ויא עקיוָאד סָאד
 טסירג ,ךייא טימ םענייאניא טלייװרעדסיוא זיא סָאװ ,לֶבָּב ןיא הליהק יד *
 טימ ןרעדנַא םעד רענייא טסירג'* .ןּז ןיימ ,סוקרַאמ טּוט ױזַא ןּוא ,ךייא
 .טפַאשּביל ןּופ שוק ַא

 .ןַחיִׁשָמ ןיא טנעו סָאװ ,עלַא ךייא ּוצ םולָש

 ,,י"ליא
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 ןסורטעּפ ןּופ ווירּב רעטייווצ רעד

 סָאװ ,יד ּוצ ,ַחיִׁשָמַה ַעּושִי ןּופ חילש ןּוא טכענק ַא ,סּורטעּפ ןֹועמִׁש א
 רעד ןיא ,רימ יװ הנּומָא ערעייט ענעגייא יד ןעוועג לֹּבַקמ ןּבָאה

 .ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי לֵאֹוג םעד ןּוא טָאג רעודנּוא ןּופ טײקיטרַאפטכער
 שינעטנעקרעד רעד ןיא ןרעװ טרעמעג לָאז םולָש ןּוא ךייא ּוצ דֶסֶחי

 טָאה טכַאמ עכעלטעג ןייז תֹויֲה* .רַאה רעודנוא ,ַעּוׁשִי ןּופ ןּוא טָאג ןּופ

 ,טייקמורפ ןּוא ןּבעל םּוצ תוכַײש ַא טָאה סָאװ ,גנידצלַא טקיליװַאּב זדנוא

 .22 ,הנ םילהת א
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 ןיז ךרוד ןפּורַאּב ודנּוא טָאה סָאװ ,םיא ןּופ שינעטנעקרעד רעד ךרוד

 ודּוא רע טָאה יז ךרוד סָאװ* ,תֹודיִמ עטּוג ןּוא טייקכעלרעה רענעגייא

 עקיזָאד יד ךרּוד ידּכ ,תוחָטבַה עסיורג רעייז ןּוא ערעייט ענייז טקיליװַאּב
 טנעז ריא תעּב ,עבֶט רעכעלטעג רעד ןיא רעמענלייט ןרעװ ריא טלָאז

 .הוואַּת ךרוד טלעװ רעד ןיא ןַארַאפ זיא סָאװ ,גנוּברַאדרַאפ יד ןענּורטנַא

 עצנַאג יד דַצ רעייא ןּופ ּוצ טיג הֹּביִס רעקיזָאד רעד ןגעוונופ ןוא

 תובֹוט-תודיִמ ערעייא ּוצ ןּוא ,תובֹוט-תודיִמ הנּומָא רעיא ּוצ ןּוא ,טייקיסיילפ
 -טסּבלעז רעיא ןיא ןּוא ,גנושרעהַאּב-טסּבלעז ,ןסיװ רעיא ןיא ןּוא* ,ןסיוו

 רעיא ןיא ןּוא" ,טייקמּורפ ,תונָלבַס רעייא ןיא ןּוא ,תונָלבַס ,גנושרעהַאּב
 םירָאװ* .טפַאשּביל ,טפַאשטנַײרפ רעייא ןיא ןּוא ,טפַאשטנַײרפ ,טייקמורפ
 ריא ךייא יז ןכַאמ ,ךיז ןרעמרַאפ ןּוא ערעייא ןענעז ןכַאז עקיוָאד יד בוא
 שינעטנעקרעד רעד ןיא קידרעּפכורפמוא טינ ךיוא ,לטָּב ןרעװ טינ טלָאז

 .ַחיִׁשְּמַה ַעּוׁשִי רַאה רעזדנּוא ןּופ
 ןּוא ,דנילּב יא רעד ,ןכַאז עקיזָאד יד ןלעפ עס סָאװ ,םעד םירָאװ'

 ןופ גנוקיניר יד ןסעגרַאפ טָאה רע לייװ ,טנעָאנ יא סע סָאװ רָאנ טעז
 ןכַאמ ּוצ ,רעמ ךָאנ ךייא טסיילפ ,רעדירּב ,טעדרעּביא:? .דניז עטלַא ענייז
 סָאד טעװ ריא ּבױא םירָאװ ;טיײקטלײװרעדסױא ןּוא גנופּורַאּב רעיא רעכיז

 ךייא טעװ ױזַא םירָאװ:! .ןרעװ טלכיורטשעג טינ לָאמניק ריא טעװ ,ןָאט
 רעודנּוא ןּופ הכולמ רעקיּביײא רעד ןיא גנַאגנַײרַא רעד ןרעװ טנפעעג טיירּב

 .ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי לֵאֹוג ןּוא רַאה
 ןגעוונופ ןענָאמרעד ּוצ ךייא טיירג ןייז דימָּת ךיא לעװ םעדרעּביא *

 םעד ןיא טקיטסעפַאּב טנעז ןּוא ,יײז טנעק ריא םַגַה ,ןכַאז עקיזָאד יד
 ךיא ןַמוילָּכ ,טכער רַאפ סע טלַאה ךיא ןּוא;* .ךייא טימ ויא סָאװ ,תמָא

 ןענָאמרעד םעד ךרוד ןקעװרעד ּוצ ךייא ,טלעצעג ןקיזָאד םעד ןיא ןיִּב
 טנעענעג טלעצעג ןיימ ןּופ ךיז ןָאטסױא סָאד זַא ,סייו ךיא לייוו:* ,ךייא
 ךיא ןּוא* .טנכייצעגנָא רימ טָאה ַחיִׁשְּמַה ַעּוׁשִי רַאה רעזדנּוא יװיֹוזַא ,ךיג

 חֹוּכּב ןייז לָאמעלַא הריִטּפ ןיימ ךָאנ טלָאז ריא ןַא ,ןעִימ קרַאטש ךימ לעװ
 .ןכַאז עקיזָאד יד ןיא ןענָאמרעד ּוצ ךיז

 עטכַארטעגסױא ךעלצניק ןײגכָאנ ןָאטעג טינ ןּבָאה רימ םירָאװ *
 ַעּׁשִי רַאה רעודנוא ןּופ טכַאמ יד טגָאועגנָא ךייא ןּבָאה רימ תעּב ,תוׂשֹעַמ
 ןייז ןּופ תרודע-גױא ןעװעג ןענעז רימ טרעיינ ,ןעמוק ןייז ןּוא ַיִׁשָמַה
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 ,רעטָאפ םעד ,טָאג ןופ ןעװעג לּבקמ טָאה רע םירָאװ* .טייקנּבױהרעד
 ךרוד ןגָארטרעד םיא ּוצ ךיז טָאה לֹוק ַאזַא תעּב ,טייקכעלרעה ןּוא דובָּכ

 זיא םיא ןיא ,ןּוז רעטּבילעג ןיימ זיא סָאד :טייקכעלרעה רענעּבױהרעד רעד
 ןעמוק טרעהעג רימ ןּבָאה -לֹוק עקיזָאד סָאד ןּוא* .ןלעפעגליואוו ןיימ

 ןוא? .גרַאּב ןקילײה םעד ףיוא ןעוועג םיא טימ ןענעז רימ תעּב ,למיה ןּופ

 ,טכער טּוט ריא ןּוא ,רערעכיז ךָאנ הדאּובנ ןּופ טרָאװ סָאד ןּבָאה רימ
 ןרעטצניפ ַא ןיא טכַײל סָאװ ,טכיל ַא ףיוא יװ ףיורעד גנוטכַא טיג ריא סָאװ
 ןיא ףיוא טייג ןרעטשנגרָאמ רעד ןּוא ,ןײרַא טכערּב גָאט רעד ויּב ,טרָא
 יד ןּופ האּובנ םּוש ןייק ןַא ,סָאד תיִׁשאֵר טייטשרַאפ* .רעצרעה ערעייא
 יא ?דאּובנ םּוש ןייק םירָאװ? ,דַײשַאּב םענעגייא ןַא טָאה ׁשֶדֹוקהַדייֵבתַּכ
 ןּבָאה ןשטנעמ טרעיינ ,שטנעמ ַא ןּופ ןוצָר םעד ךרוד ןעמּוקעג לָאמַא ןעוו

 .שֶדֹוקַה ַחּור םעד ןּופ הֹעָּפשַה רעד ךרּוד טָאג ןּופ טדערעג
 ,קלָאפ םעד ןשיװצ םיאיִבנ עשלַאפ ןענַאטשעגפיוא ךיוא רעּבָא ןענעז סע

 דֹוסּב ןלעװ סָאװ ,רערעל עשלַאפ ךייא ןשיװצ ןייז ךיוא ןלעװ עס יו

 ןענעקיילרַאפ ןליּפַא ןלעװ ןּוא ,תרוסרֹוקיּפַא עקידנרעטשעצ ןעגנערּבנַײרַא
 עכיג ַא ךיז ףיוא ןעגנערּב ןלעװ ןּוא ,טפיוקעגסיוא ייז טָאה סָאװ ,רַאה םעד
 ,םיִׂשָעַמ עקידרעװמּוא ערעייז ךָאנ ןײגכָאנ ןלעװ ךֵס ַא ןּוא" .גנודנעלרַאפ
 ןוא* .ןרעװ טרעטסעלעג תמָא םעד ןופ געװ רעד טעװ ייז ּבילּוצ ןּוא

 ;ךיא טימ רָחֹסִמ ןכַאמ דייר עטכַארטעגסױא טימ ייז ןלעװ טייקיריג ןיא
 גנוּברַאדרַאפ רעיײז ןוא ,טגײלעגּפָא טינ ןָא גנַאל ןּופ טרעװ קַסּפ רעייז
 .טינ טרעמּולש

 ןּבָאה יז תעּב ,םיכָאלַמ יד טניױשעג טינ טָאה טָאג ּבױא םירָאװ!
 -רעּביא ייז טָאה ןּוא ,םונָהיִג ןיא ןפרָאװעגנַײרַא יז טָאה טרעיינ ,טקידניזעג
 ;טּפשִמ םעד רַאפ ןרעוװ ּוצ טיהעגפיוא ,תוכשַח ןּופ רעּבירג ןיא טרעפטנעעג
 טימ ןַחֹנ ןעועג ליִצַמ טָאה טרעיינ ,טלעוװ עטלַא יד טניושעג טינ טָאה ןּוא *
 ַא טכַארּבעג טָאה רע תעּב ,טײקיטרַאפטכער ןופ רֹׂשַבמ ַא ,ערעדנַא ןּביז
 טרעקעגרעּביא טָאה רע תעּב ןּוא" ;םיעָשר יד ןּופ טלעװ רעד ףיוא לוּבַמ
 ּוצ בֹורָח טּפשִמרַאפ ייז רע טָאה ,שַא ןיא הָרֹומַע ןּוא םֹודס ןּופ טעטש יד
 ןּבעל ןלעװ סָאװ ,ענעי רַאפ לשֶמ ַא רַאפ טכַאמעג ייז טָאה ןּוא ,ןרעוו
 רעווש ןעוועג ויא סָאװ ,טֹול קידַצ םעד ןעוועג ליִצַמ טָאה ןּוא" ;קידתועשר

 ,קידַצ רענעי םירָאװ)* ,םִיעָשר יד ןּופ ןּבעל ןטַײשרַאפ םעד ךרּוד טגָאלּפעג
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 ןיא טלעװקעג ךעלנעט-נָאט ךיז טָאה ,ייז ןשיװצ טניואוועג טָאה רע תעּב

 עזייּב ערעייז טרעהעג ןּוא ןעועג טָאה רע תעּב ,המָשנ רעקיטרַאפטכער ןייז
 ןּוא ,ןויָסנ ַא ןּופ עמורפ יד ןייז ּוצ -ליִצַמ יױזַאיװ טייטשרַאפ טָאג' ;(םיִׂשֲעַמ

 ,יד טֵרפְּב ןּוא :* ,ןידַה-םֹי םעד ויּב גנּופָארטשַאּב ףיוא םיִעָשר יד ןטלַאה ּוצ

 ןטכַארַאפ ןּוא ,טייקיניײרמּוא ןּופ הואַּת רעד ןיא שיילפ םעד ךָאנ ןעייג סָאװ
 .טפַאשרעה

 ,תורָרׂש ןרעטסעל ּוצ טינ ןרעטיצ ןּוא ,טנשקַעעגנַײא ,ייז ןענעז קידהָזעָה

 טינ ןעגנערּב ,טכַאמ ןּוא טײקרַאטש ןיא רעסערג םַגַה ,םיכָאלַמ תעַׁשּב *
 יװ ,רעּבָא עקיזָאד יד .טָאג רַאפ טּפשִמ ןקידנרעטסעל ןייק ייז ןגעק

 ,זרֹיַח עטשָּפ יװ ןרָאװעג ןריוּבעג ןענעז סָאװ ,לכׂש ןָא ןשינעפעשַאּב
 סָאװ ,םיִנָינְע ןיא ןרעטסעל ייז תעּב ,ןרעװ ּוצ טכַארּבעגמּוא ןּוא טּפַאכעג
 ,ןרעװ טכַארּבעגמּוא רעכיז גנורעטשעצ רעייז ןיא ןלעװ ,טינ ןעייטשרַאפ ייז

 סע ןטלַאה יז .טכערמּוא ןָאט ןּופ רֵכֹׂש רעד יװ טכערמּוא ןדייל ןּוא

 ןעילּוה ןּוא ,םימּומ ןּוא ןקעלפ ןענעז ,גָאט ןכרּוד ןסערפ ּוצ גּונעַּת ַא רַאפ
 ,ןגױא ןּבָאה יי .ךייא טימ תודועס ןכַאמ ייז תעַׂשּב ,םירקש ערעייז ןיא

 ;דניז ןּופ ןטלַאהקירּוצ טינ ךיז ןענעק סָאװ ןּוא ,תּוז טימ לּופ ןענעז סָאװ

 ּוצ טניױאוועג ץרַאה ַא ןּבָאה ייז ;תומָשנ עטקיטסעפַאּבמּוא ןפושיִּכרַאפ יז
 םעד ןוָאלרַאפ ןּבָאה יז לייוװ:* .הלָלק רעד ןּופ רעדניק ;טיײקענדעשז

 םעד ןעגנַאגעג ןענעז ןּוא ,ןרָאװעג טעשזדנָאלּברַאפ ייז ןענעז ,רֶׁשיַה-ךֶרֶד
 :טכערמּוא ןּופ רַכֹׂש םעד טַאהעג ּביל טָאה סָאװ ,רֹועּברְזִּב םָעֹלְּב ןּופ געוו

 םּוטש ַא :הריֵבֵע רענעגייא ןייז רַאפ ןרָאװעג טפָארטשעג רעּבָא זיא רע *
 ןועְגִש םעד ןטימרַאפ טָאה ןּוא ,לֹוק סנשטנעמ ַא טימ טדערעג טָאה לזייא

 ,אאיבָנ םעד ןּופ
 ;םערּוטש ַא ןּופ ןּבירטעג ןעלּפענ ןּוא ,רעסַאװ ןָא ןלַאװק ןענעז סָאד

 יז תעַּב םירָאװ:* .שינרעטצניפ-קָאטש יד ןרָאװעג טײרּבעגנָא זיא ייז רַאפ
 יז ןפושיִּכרַאפ ,טייקיטשינ ןּופ דייר ענעלָאװשעגפיױא עסיורג סױרַא ןדער
 ןענּורטנַא דָארג ןענעז סָאװ ,ענעי שיילפ ןּופ תוואַּת יד ןּוא ןטייקיטסולג ךרוד
 יז תעּב ,טײהַײרפ ּוצ יז ןגָאז יז* .זרועָט ןיא ןּבעל סָאװ ,יד ןּופ
 שטנעמ ַא ןעמעװ ןּופ םירָאװ ;טײקנּברָאדרַאפ ןּופ טכענק ןענעז ןײלַא
 .טפַאשטכענק ןיא טכַארּבעג ךיוא רע טרעװ םעד ןּופ ,ןעמּוקעגַײּב טרעוו

 .28 ,בכ רּבדמּב א
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 רעד ןּופ תואמּוט יד ןופ ןענּורטנַא ןענעז ייז יװ ,םעדכָאנ ּביױא םירָאװ
 ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי לָאֹוו ןוא רַאה םעד ןּופ שינעטנעקרעד רעד ךרּוד טלעוו

 רעיז ויא ,ןעמּוקענַײּב ןּוא ייז ןיא טלקיװרַאפ לָאמַא רעדיוװ ייז ןרעוו

 רעסעּב ןעװעג טלָאװ עס םירָאװ** .עטשרע יד יװ רעגרע הֹגֵרדַמ עטצעל
 רעדייא ,טײקיטרַאפטכער ןּופ געװ םעד טנעקעג ןּבָאה ּוצ טינ ייז רַאפ
 ןקיליה םעד ןּופ ןרעקּוצּפָא ךיז ,טנעקעג םיא ןּבָאה יו יװ םעדכָאנ

 טימ ןפָארטעג טָאה עס" .ןרָאװעג טרעפטנעעגרעּביא ייז ןיא סָאװ ,טָאּבעג
 רענעגייא ןייז וצ קירוצ םּוא ךיז טרעק טנּוה רעד :לשֶמ ןתָמָא םעד טול ייז
 ןרעגלַאװ וצ רעדיװ ,ןשַאװעג ךיז טָאה סָאװ ,ריִזֲח רעד ןּוא ,גנוכערּבסױא
 .אעטָאלּב רעד ןיא ךיז

 ּוצ ּביירש ךיא סָאװ ,עטּבילַאּב ,ווירּב רעטייוצ רעד ןיוש יא סָאד
 רעיא ןענָאמרעד ןּוא ןקעוורעד ךיא ּוט יז ןּופ עדייּב ןיא ןּוא ;ךייא :

 טדערעג רעירפ ןענעז סָאװ ,דייר יד ןעקנעדעג טלָאז ריא ידּכ* ,טִימעג ןייר
 ןוא רַאה םעד ןּופ טָאּבעג סָאד ןּוא ,םיאיִבנ עקיליה יד ךרוד ןרָאװעג
 ,עקיוָאד סָאד ןייטשרַאפ ריא טלָאז תיִׁשאָרֹ" .םיחילש ערעייא ךרוד לֵאֹוג

 ,זרונָשיל רעיז טימ םיצָל ןעמוק ןלעװ געט יד ןּופ ףֹוס םעד ףיוא ןַא
 החָטבַה יד ויא ּואװ :ןגָאז ןּוא* ,תוואַּת ענעגייא ערעיז ךָאנ ןעייג סָאװ

 יא ,ןרָאװעג ןפָאלשטנַא ןענעז ?רובָא יד טניז םירָאװ ?ןעמּוק ןייז ןּופ
 .גנּופַאשַאּב רעד ןּופ ןָא ּבײהנָא ןּופ ןעװעג זיא סע יװ ןּבילּבעג גנידצלַא
 ,ןטייצרַאפ ןּופ ןעוועג ןענעז ןעלמיה יד זַא ,ןוויָּכּב יז ןסעגרַאפ סָאד םירָאװ!
 ןופ טמערופעג טָאג ןּופ טרָאװ םעד ךרּוד ךיז טָאה סָאװ ,דרע ןַא ןּוא
 סָאװ ,טלעוו יד זיא יז ךרּוד סָאװ' ,רעסַאװ םעד ךרּוד ןּוא רעסַאװ םעד

 טימ ןרָאװעג טציײלפרַאפ יא יז תעּב ,ןעמוקעגמוא ,ןעוועג טלָאמעד ןיא
 ךרּוד ןענעז ,דרע יד ןּוא ,דניצַא ןענעז סָאװ ,רעּבָא ןעלמיה יד' .רעסַאװ
 ןטלַאהַאּב ויא סָאװ ,רעייפ םעד רַאפ ןרָאװעג טיהעגפיוא טרָאװ ןּבלעז םעד

 .םיִעָשר יד ןּופ גנוּברַאדרַאפ רעד ןּוא ןיִדַה-םֹי םעד ףיוא ןרָאװעג
 יב יא גָאט ןייא זַא ,עטּבילַאּב ,ענייא סָאד טינ רעּבָא טסעגרַאפ *

 טינ טמַאורַאפ טָאג" .גגָאט ןייא יװ רָאי טנוױט ןּוא ,רָאי טנזױט יװ טָאג
 קידלּודעג זיא טרעיינ ;גנומַאזרַאפ ןענעכער לייט יװ ,החָטבַה ןייז עֶנֹונּב
 זַא ,טרעיינ ,ןעמּוקמוא לָאז רעצימע ןַא ,טינ ליו רע לייו ,ךייא ןגעק

 .4 ,צ םילהתב .11 ,ֹוכ ילשמ א
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 ןעמוק טעװ טָאג ןופ גָאט רעד רעּבָא" .הבּושּת וצ ןעמוק ןלָאז עלַא

 ןוא ,שער סיורג טימ ןדניושרַאפ ןעלמיה יד ןלעװ םיא ןיא ןּוא ;בנַג ַא יו
 דרע יד ןּוא ,ץיה רעקידנענערּב ןיא ןרעװ טויילעגפיוא ןלעװ תודֹוסי יד

 .ןרעװ טנערּברַאפ ןלעװ ,ריא ףיוא ןענעז סָאװ ,קרעװ יד ןּוא
 ,ןרעװ טזילעגפיוא יװַא ןלעװ ןכַאז עקיָאד יד עלַא יװ תרֹויָה

 ,טייקמורפ ןּוא ןּבעל קילײה ַא ןיא ןייז ריא טפרַאד ןשטנעמ םיִניִמ ערעסָאװ
 ,גָאט סטָאג ןּופ ןעמּוק טָאד קרַאטש טרענַאּב ןּוא טרַאװרעד ריא תעּב *

 יד ןּוא ,רעייפ ןיא ןעלמיה יד ןרעװ טזיילעגפיוא ןלעװ םיא ךרּוד סָאװ

 ,ןטרַאװ רעּבָא רימ* ?ץיה רעקידנענערּב ןיא ןרעװ ןצלָאמשעצ תודֹוסי
 עס ּואו ,דרע רעיינ ַא ףױא ןּוא ןעלמיה עיינ ףיױא ,?דחָטבַה ןייז טול

 .טײקיטרַאפטכער ןעניואוו טּוט
 ,גנּוטכַא טיג ,ןכַאז עקיזָאד יד ףיוא טרַאװ ריא תֹויַה ,עטּבילַאּב ,ןֵכּב

 .םולָשּב םיא רַאפ םּומ ַא ןָא ןּוא קעלפ ַא ןָא ןרעװ ןענופעג טלָאז ריא זַא
 ךיוא ױװיֹזַא ,העושי ַא רַאפ רַאה רעזדנוא ןּופ טייקידלודעג יד טנכער ןּוא +*
 ,המכָח רעד טול ,ןּבירשעג ךייא טָאה סּולוָאּפ רעדורּב רעטּבילַאּב רעזדנּוא
 ,ווירּב ענייז עלַא ןיא ךיוא טע טּוט רע יװ ** ,ןרָאװעג ןּבעגעג םיא זיא סָאװ

 לייט ייז ןיא ןַארַאפ .ןכַאז עקיזָאד יד ןגעװנופ יי ןיא טדער רע תעּב

 טינ ןּוא עקידנעטשרַאפמוא יד סָאװ ,ןייטשרַאפ ּוצ רעווש ןענעז סָאװ ןכַאז
 רעייז ּוצ ,םירָפס ערעדנַא יד ךיוא ןעּוט יז יװ ,ןעיירדרַאפ עקיטפַאהדנַאטש

 ןופ סָאד טסייוו ריא לייוו ,עטבילַאּב ,רעּבָא ריא * ,גנּוּברַאדרַאפ רענעגייא
 טימ ןגָארטעגקעװַא טרעװ ריא תעּב ,ריא טעװ רעמָאט ,גנּוטכַא טיג ,רעירפ
 .טײקיטפַאהדנַאטש רענעגייא רעייא ןופ ןלַאפ ,םביעָשר יד ןּופ תועָט םעד
 ןוא רַאה רעודנוא ןּופ שינעטנעקרעד ןּוא דֶסֶח םעד ןיא טסקַאװ טרעיינו*

 .קיּבייא ףיוא ןּוא דניצַא ייס ,דובָּכ רעד טרעהעג םיא .ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשְי לֵאֹוג

 .ןֵמָא
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 נֵחֹוי ןּופ ווירּב רעטשרע רעד

 סָאװ ,ןָא ּבײהנָא ןופ ןעװעג יא סָאװ ,סָאד 6
 טימ ןעועג ןּבָאה רימ סָאװ ,טרעהעג ןּבָאה רימ *

 ערעודנוא ןּוא טכַארטַאּב ןּבָאה רימ סָאװ ,ןגיוא ערעזדנּוא
 -- ,ןּבעל ןּופ טרָאװ םעד ןגעוונופ ,טרירַאּב ןּבָאה טנעה

 ןּבָאה רימ ןּוא ,ןרָאװעג טקעלּפטנַא זיא ןּבעל סָאד ןּוא
 עקיּבייא סָאד ןָא ךייא ןגָאז ןּוא ,תודָע ןגָאז ןּוא ,ןעזעג
 ּוצ ויא ןּוא ,רעטָאפ םעד ייּב ןעוועג ויא סָאװ ,ןּבעל

 ןוא ןעזעג ןּבָאה רימ סָאװ*-- ,ןרָאװעג טקעלּפטנַא ודנּוא

 ןּבָאה טלָאז ריא ידּכ ,ןָא ךייא רימ ןגָאז סָאד ,טרעהעג
 טפַאשאָתּורבַה רעודנוא ןּוא ,זדנוא טימ טפַאשאָתּורבַח
 .ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןּוז ןייז טימ ןּוא רעטָאפ םעד טימ זיא

 רעודנוא ידּכ ,ךייא רימ ןּביירש ןכַאז עקיזָאד יד ןּוא
 .לופ ןייז לָאז החֹמִׂש

 טרעהעג ןּבָאה רימ סָאװ ,תוחילש יד זיא סָאד ןוא *
 ןייק ןּוא ,טכיל זיא טָאג זַא ,ןָא ךייא ןגָאז ןּוא םיא ןּופ
 ,ןגָאז רימ ּביוא' .ָאטינ לֵלכֶּב םיא ןיא זיא שינרעטצניפ
 ןיא ןעיג ןּוא םיא טימ טּפַאשאָתּורבַח ןּבָאה רימ וַא

 םעד טינ ןעּוט ןּוא ,ןגיל רימ ןגָאז ,שינרעטצניפ רעד

 רע יװ ,טכיל םעד ןיא ןעייג רימ רעּבָא בוא" .תֹמָא
 רענייא טּפַאשאָתּורבַח רימ ןּבָאה ,טכיל םעד ןיא יא
 ,ןּוז ןייז ,ןֵעּוׁשִי ןופ טּולּב סָאד ןּוא ,ןרעדנַא םעד טימ

 .דניז עלַא ןּופ ןקינייר זדנּוא טּוט
 ,דניז ןייק טינ ןּבָאה רימ זַא ,ןגָאז רימ ּביוא *

 ןיא טינ ויא תֹמָא רעד ןּוא ,ּפָא ןילַא ךיז רימ ןרַאנ
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 יירטעג רע זיא ,דניז ערעודנוא ףיוא הדוַותִמ ךיז ןענעז רימ בוא" .זדנּוא
 ודנּוא ןּוא ,דניז ערעודנּוא ןייז -לחֹומ זדנּוא טעװ ןּוא ,קיטרַאפטכער ןּוא

 טינ ןּבָאה רימ זַא ,ןגָאז 'רימ ּביױא * .טייקיטכערעגמוא רעדעי ןופ ןקינייר
 .ודנוא ןיא טינ זיא טרָאװ ןייז ןּוא ,רענגיל ַא רַאפ םיא רימ ןכַאמ ,טקידניזעג

 טינ טלָאז ריא ידּכ ,ךייא ךיא ּביירש ןכַאז עקיזָאד יד ,עניימ רעדניק
 םעד ייּב ץילָמ ַא רימ ןּבָאה ,ןקידניו טוט רעצימע בוא ןּוא .ןקידניז 8
 רַאפ גנוּבעגרַאפ יד זיא רע ןּוא* ;קידַצ םעד ,זֵריִׁשְמַה ַעּושִי ,רעטָאפ

 רעד רַאפ ךיוא טרעיינ ,ןײלַא ערעזדנוא רַאפ רָאנ טינ ןּוא ,דניז ערעזדנוא
 רימ בוא ,םיא ןענעק רימ זַא ,רימ ןסייוו םעד ךרּוד ןּוא* .טלעװ רעצנַאג

 טינ טּוט ןּוא ,םיא ןעק ךיא :טגָאז סָאװ ,רעד* .תרווצִמ ענייז ּפָא ןטיה

 רעװ' .םיא ןיא טינ ויא תמָא רעד ןּוא ,רענגיל ַא זיא ,תווצִמ ענייז ןטיהּפָא
 טָאג ןּופ טפַאשּביל יד תֶמָאֹּב ויא םיא ןיא ,טרָאװ ןייז ּפָא טיה עס רעּבָא

 ,רעד"* .םיא ןיא ןענעז רימ ןַא ,רימ ןסייוו םעד ךרוד .ןרָאװעג טליפרעד
 זיא רע יװיֹוזַא ןייג ןילַא ךיוא ףרַאד ,םיא ןיא טּביײלּב רע זַא ,טגָאז סָאװ

 | .ןעגנַאגעג
 טלַא ןַא טרעיינ ,ךייא ךיא ּביירש טָאּבעג יינ ןייק טינ ,עטּבילַאּב' = |

 יא טָאּבעג עטלַא סָאד ;ןָא ּבײהנָא ןּופ טַאהעג טָאה ריא סָאװ ,טָאּבעג

 ייֵנ ַא ךייא ךיא ּבײרש רעדיװ* .טרעהעג טָאה ריא סָאװ ,טרָאװ סָאד
 שינרעטצניפ יד תֹמחַמ ,ךייא ןיא ןּוא םיא ןיא תמָא זיא סָאד סָאװ ,טָאּבעג

 רע ,טנָאז סָאװ ,רעד' .ןענייש ןיוש טּוט טכיל עתֶמָא סָאד ןּוא ,טייגרַאפ
 רעד ןיא ץלַא ךָאנ זיא ,רעדּורּב ןייו טנייפ טָאה ןּוא ,טכיל םעד ןיא זיא
 םעד ןיא ןּבײלּב טוט ,רעדּורּב ןייז ּביל טָאה סָאװ ,רעד * .שינרעטצניפ

 ,רעּבָא רעד ** .גנולכיורטש ןופ הֹּביִס ןייק םיא ןיא ָאטיג ויא סע ןּוא ,טכיל
 ןיא ןייג טּוט ןּוא שינרעטצניפ רעד ןיא זיא ,רעדּורּב ןייז טנייפ טָאה סָאװ
 שינרעטצניפ יד תֹמחַמ ,טייג רע ןיהּואו טינ טסייוו ןּוא ,שינרעטצניפ רעד

 .ןגױא ענייז טדנעלּברַאפ טָאה
 ךייא ןענעז דניז ערעיײא זרמחַמ ,עניימ רעדניק ,ךייא ּביירש ךיא *

 תֹמחַמ ,סרעטָאפ ,ךייא :ניירש ךיא * .ןגעװנעמָאנ ןייז ןּופ ןרָאװעג ןּבעגרַאפ
 ,טײלעגנוי ,ךייא ּביירש ךיא .ןָא ּבײהנָא ןּופ ויא סָאװ ,םיא טנעק ריא
 ,ךייא ּוצ ןּבירשעג ּבָאה ךיא .ןייב םעד ןעמוקעגַײּב טָאה ריא תמחַמ
 ,ךייא ּוצ ןּבירשעג ּבָאה ךיא* .רעטָאפ םעד טנעק ריא תמחַמ ,רעדניק
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 ּבָאה ךיא .ןָא ּבײהנָא ןּופ ןיא סָאװ ,םיא טנעק ריא תֹמחַמ ,סרעטָאפ
 ןּופ טרָאװ סָאד ןּוא ,קרַאטש טנעו ריא תֹמחַמ ,טיילעגנוי ,ךייא ּוצ ןּבירשעג

 .ןייּב םעד ןעמּוקענַײּב טָאה ריא ןּוא ,ךייא ןיא ןּבײלּב טוט טָאג

 רעד ןיא ןענעו סָאװ ,ןכַאז יד טינ ךיוא ,טלעװ יד ּביל טינ טָאה *
 םעד ןּופ טפַאשּבל יד זיא ,טלעװ יד ּביל טָאה רעצימע ּבױא .טלעוו

 הוואַּמ יד ,טלעװ רעד ןיא זיא סָאװ ,ץלַא םירָאװ* .םיא ןיא טינ רעטָאפ

 זיא ,ןּבעל ןּופ הוואַג יד ןּוא ,ןגיוא יד ןּופ הוואַּת יד ןּוא ,שיילפ םעד ןּופ

 ,טייגרַאפ טלעװ יד ןּוא" .טלעװ רעד ןּופ טרעיינ ,רעטָאפ םעד ןּופ טינ
 טּבַײלּברַאפ ,טָאג ןּופ ןוצָר םעד טּוט סָאװ ,רעּבָא רעד ;הוואַּת ריא ןּוא
 .קיּבייא ףיוא

 ,טרעהעג טָאה ריא יװיֹוזַא ןּוא ;העָש עטצעל יד ויא סע ,רעדניק י*

 ךַס ַא ןענַאטשעגפיוא טציא ןענעז יװַא ,טמּוק ןַחיִׁשָמ ןופ רענגעק רעד זַא
 .הֹעָש עטצעל יד ויא'ס זַא ,רימ ןעייטשרַאפ םעד ןּופ .ןֵחיִׁשְמ ןּופ רענגעק
 .זדנוא ןּופ ןעוװעג טינ רעּבָא ןענעז ייז ,זדנוא ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז יז *

 ;זדנּוא טימ ןּבילּברַאפ יז ןטלָאװ ,ודנוא ןּופ ןעוועג ןטלָאװ ייז ּביוא םירָאװ

 יז ןַא ,טקעלּפטנַא ןרעװ ןלָאז ייז ידּכ ,ןעגנַאנעגסױרַא רעּבָא ןענעז יז

 ,ןקיליײה םעד ןּופ גנוּבלַאז ַא טָאה ריא ןּואי .ודנּוא ןּופ טינ ןענעז עלַא
 טנעק ריא תֹמחַמ טינ ,ןּבירשעג ךייא ּבָאה ךיא*י* .סע טסייוו עלַא ריא ןּוא
 ןגיל םּוש ןיק תֹמחַמ ןּוא ,םיא טנעק ריא תֹמחַמ טרעיינ ,תמָא םעד טינ
 .תֹמָא םעד ןּופ טינ טמוק

 ַעּושְי זַא ,טנקיילרַאפ סָאװ ,רעד טינ ּבױא ,רענגיל רעד זיא רעוו?י
 -רַאפ סָאװ ,ןֵחיִׁשֶמ ןופ רענגעק רעד וזיא רעקיוָאד רעד !?ֵחיִׁשָמ רעד יא
 טָאה ,ןּז םעד טנקיילרַאפ עס רעװ" .ןּזו םעד ןּוא רעטָאפ םעד טנקייל
 ךיױא טָאה ,ןז םעד ןיא הדֹומ ןיא סָאװ ,רעד ;רעטָאפ םעד טינ ךיוא
 .רעטָאפ םעד

 ןּבַײלּברַאפ ,ןָא ּביײהנָא ןּופ טרעהעג טָאה ריא סָאװ ,סָאד לָאז'י
 טּבַײלּברַאפ ,ןָא ּבײהנָא ןּופ טרעהעג טָאה ריא סָאװ ,סָאד בוא .ךייא ןיא
 .רעטָאפ םעד ןיא ןּוא ןוז םעד ןיא ןּבַײלּברַאפ ךיוא ריא טעװ ,ךייא ןיא
 ,ןעװעג ַחיֶטבַמ ודוא טָאה רע סָאװ ,הֹחָטֹבַה יד זיא עקיזָאד סָאד ןּוא *
 .ןּבעל עקיּבייא סָאד

 ךייא ןליוו סָאװ ,יד ןגעוונופ ןּבירשעג ךייא ךיא ּבָאה ןכַאז עקיזָאד יד"
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 טּוט ,םיא ןּופ ןעוועג לּבקמ טָאה ריא טָאװ ,גנוּבלַאז יד רעּבָא* ;ןריפרַאפ
 ךייא לָאז רעצימע זַא ,טינ ךיז טקיטיינ ריא ןּוא ,ךייא ןיא ןּבַײלּברַאפ
 ןּוא ,גנידצלַא ןגעוונופ ןענרעל ךייא טּוט גנּוּבלַאז ןייז יוװיֹוזַא טרעיינ ;ןענרעל

 ,טנרעלעג ךייא טָאה יז יוװיֹוזַא ןּוא ,ןגיל ןייק טינ ןּוא קיטפַאהרָאװ זיא
 .םיא ןיא טּבַײלּברַאפ יװַא

 טעװ רע ןעװ ,ידּכ ,םיא ןיא טּבַײלּברַאֿפ ,רעדניק ,דניצַא ןּוא
 םיא רַאפ ןרעװ טמעשרַאפ טינ ןּוא ,ןוחָטּב ןּבָאה רימ ןלָאז ,ןרעװו טקעלּפטנַא

 טיײטשרַאפ ,קיטרַאפטכער זיא רע זַא ,טסייװ ריא ּביױא"* .ןעמּוק ןייז ייּב
 םיא ןּופ ןיא ,טײקיטרַאפטכער טּוט סָאװ ,רענייא רעדעי ךיוא וַא ,ריא
 .ןריוּבעג

 הדּכַומ ודנוא טָאה רעטָאפ רעד טפַאשּביל ןיִמ ַא רַאפ סָאװ טימ טעז ְּ
 ןענעז עניװַא ןּוא ;טָאג ןּופ רעדניק ןרעװ ןפּורעג ןלָאז רימ זַא ,ןעוועג

 ,ןענעק טינ טלעװ יד ודנּוא טּוט הֹּביִס רעקיזָאד רעד ןגעוונופ .ךיוא רימ
 רעדניק רימ ןענעז דניצַא ,עטּבילַאּב" .טנעקעג טינ םיא טָאה יז תֹמחַמ
 .ןיז ןלעװ רימ סָאװ ןרָאװעג טקעלּפטנַא טינ ךָאנ ויא סע ןּוא ;טָאג ןּופ
 יװ ךיילג ןייז רימ ןלעװ ,ןרעװ טקעלּפטנַא טעװ רע ןעוו זַא ,ןסייוו רימ

 סָאװ ,רענייא רעדעי ןּוא* .ויא רע יױװיֹוזַא ןעז םיא ןלעװ רימ םירָאװ ;רע
 יוװיֹזַא ,ןײלַא ךיז טקיניר ,םיא ףיוא טלעטשעג גנונעפָאה עקיזָאד יד טָאה
 .ןייר זיא רע

 זיא דניז ןּוא ,הרֹוּת יד רֵבֹוע זיא ,ןקידניז טּוט סָאװ ,רענייא רעדעי*
 טקעלּפטנַא יא רע ןַא ,טסייװ ריא ןּוא* .הרֹוּת רעד ףיוא ןייז רבֹוע סָאד

 רעװ*? .דניז ןייק ָאטינ זיא םיא ןיא ןּוא ;דניז ןעמענוצקעװַא ידּכ ,ןרָאװעג
 םיא טָאה ,ןקידניז טּוט עס רעװ ;ןקידניז טינ טּוט ,םיא ןיא טּבַײלּברַאפ עס

 .טנעקעג טינ ךיוא ןּוא ,ןעזעג טינ
 -טכער טוט סָאװ ,רעד .ןריפרַאפ טינ רענייק ךייא זָאל ,רעדניק'

 סָאװ ,רעד* .קיטרַאפטכער זיא רע יוװיֹוזַא ,קיטרַאפטכער זיא ,טייקיטרַאפ

 .ןָא ּבײהנָא ןּופ טקידניז ןטָׂש רעד םירָאװ ;ןטָׂש םעד ןּופ זיא ,דניז טיינַאּב
 ןרעטשעצ לָאז רע ידּכ ,ןרָאװעג טקעלּפטנַא םיִהֹלֲאְדִּב רעד זיא םעד ּבילּוצ

 .ןטָׂש םעד ןּופ םיִׂשעַמ יד
 תמחַמ ,דניז ןייק טינ טיײגַאּב ,טָאג ןּופ ןרָאװעג ןריוּבעג זיא עס רעו'
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 יא רע תֹמחַמ ,ןקידניז טינ ןָאק רע ןּוא ;םיא ןיא טּבַײלּברַאפ ןעמָאז ןייז

 ןופ רעדניק יד טקעלּפטנַא ןרעװ םעד ןיא:? .טָאג ןּופ ןרָאװעג ןריוּבעג
 זיא ,טײקיטרַאפטכער ןייק טינ טוט עס רעװ .ןטָׂש ןּופ רעדניק יד ןּוא טָאג
 .רעדּורּב ןייז ןבָאה ּביל טינ טּוט סָאװ ,רעד טינ ךיוא ןּוא ,טָאג ןּופ טינ

 ּבײהנָא ןופ טרעהעג טָאה ריא סָאװ ,תרוחילש יד זיא סָאד םירָאװ
 זיא סָאװ ,ןִיַק יװ טינ* .ןרעדנַא םעד רענייא ןּבָאה ּביל ןלָאז רימ זַא ,ןָא

 סָאװרַאפ ןּוא .ארעדּורּב ןייז טעגרהדעג טָאה ןּוא ,ןזייב םעד ןּופ ןעוועג

 ןייז ןּוא ,טכעלש ןעוועג ןענעז םיִׂשֹעַמ ענייז תֹמחַמ ?טעגרַהעג םיא רע טָאה

 .קיטרַאפטכער סרעדורּב
 .טניפ ךייא טָאה טלעװ יד ּבױא ,רעדירּב ,טינ ךייא טרעדנואוו

 תמחַמ ,ןּבעל םּוצ טוט ןּופ ןעגנַאגעגרעּבירַא ןענעז רימ זַא ,ןסייוו רימ;!

 טּבַײלּברַאפ ,ןּבָאה ּביל טינ טּוט סָאװ ,רעד .רעדירּב יד ּביל ןּבָאה רימ
 ריא ןּוא ;זדָצֹור ַא ויא ,רעדּורּב ןייז טנייפ טָאה עס רעװ:* .טױט ןיא

 .ןּבעל ןקיּביא ןיא קֶלֶח ןייק טינ טָאה ַחָצֹור ַא זַא ,טסייוו
 ןּבעגעגקעװַא טָאה רע תֹמחַמ ,טפַאשּביל רימ ןענעקרעד םעד ןיא !*

 ןּבעל רעודנוא ןּבעגקעװַא ןפרַאד רימ ךיוא ןּוא ;ודנּוא רַאפ ןּבעל ןייז

 ןוא ,טלעװ רעד ןּופ רעטִיג יד טָאה עס רעּבָא רעװ" .רעדירּב יד רַאפ
 יװַאיװ ,םיא ןגעק ץרַאה ןייז טסילשרַאפ ןּוא ,טיױנ ןיא רעדּורּב ןייז טעז

 טינ רימָאל ,רעדניק * ?םיא ןיא ןּבַײלּברַאפ טָאג ןּופ טּפַאשּביל יד טּוט
 ןוא םביִׂשעַמ ןיא טרעיינ ,גוצ רעד טימ טינ ךיוא ,טרָאװ ןיא ןּבָאה ּביל

 .תֹמָא
 ןוא ,תמָא םעד ןּופ ןענעז רימ זַא ,ןענעקרעד רימ ןלעװ םעד ןיא *

 ץרַאה רעודנוא ּבױא תמחַמ" ,ץרַאה רעודנּוא ןרעכיורַאפ םיא רַאפ ןלעװו
 .גנידצלַא טסייוו ןּוא ץרַאה רעזדנּוא יװ רעסערג טָאג זיא ,ודנּוא טּפשִמרַאפ

 ןוחָטֹּב רימ ןּבָאה ,טינ ודנוא טּפשִמרַאפ ץרַאה רעודנּוא ּביוא ,עטּבילַאּב
 רימ זרֹמֹחַמ ,םיא ןּופ רימ ןעמּוקַאּב ,ןטעּב רימ סָאװ ןּוא* ;טָאג רַאפ
 ןוא* .ןלעפענליואו םיא ויא סָאװ ,סָאד ןעוט ןּוא תֹווצִמ ענייז ּפָא ןטיה
 ןוז ןייז ןופ ןעמָאנ םעד ןיא ןּבױלג ןלָאז רימ זַא ,טָאּבעג ןייז זיא סָאד
 ודּוא טָאה רֹע יוװיֹזַא ,ןרעדנַא םעד רענייא ןּבָאה ּביל ןּוא ,ַחיִׂשָּמַה ַעּוׁשִי
 ,םיא ןיא ןּבַײלּברַאפ טּוט ,תווצִמ ענייז טלַאה סָאװ ,רעד ןּוא** .ןטָאּבעג

 .8 ,ד תישארב א
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 ןיא טּבַײלּברַאפ רע וַא ,רימ ןענעקרעד םעד ןיא ןּוא .ייז ןיא רע ןּוא

 .ןּבעגעג ודנוא טָאה רע סָאװ ,טסיײג םעד ךרּוד ,זדנּוא
 יִצ ,רעטסייג יד טוװאּורּפ טרעיינ ,טסייג ןדעי טינ טּבױלג ,עטּבילַאּב
 ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז םיאיננ עשלַאפ ְךֵס ַא תֹמחַמ ;טָאג ןּופ ןענעז ייז ך
 :טָאג ןּופ טסײג םעד ןענעקרעד טוט םעד ןיא* ,ןײרַא טלעװ רעד ןיא
 םעד ןיא ןעמּוקעג ויא זַריִׁשָמַה ַעּוׁשִי זַא ,הדֹומ ויא סָאװ ,טסייג רעדעי
 ,ןַעּושְי ןיא הדֹומ טינ זיא סָאװ ,טסײג רעדעי ןּוא* ;טָאג ןופ זיא ,שיילפ
 ,ןַחיִׁשָמ ןּופ רענגעק םעד ןּופ טסייג רעד ויא סָאד ןּוא .טָאג ןּופ טינ זיא

 ןיוש רע יא דניצַא ןּוא ;טמּוק רע ןַא ,טרעהעג טָאה ריא סָאװ ,םעד ןּופ

 .טלעוו רעד ןיא

 ;ןעמוקעגַײּב ייז טָאה ריא ןּוא ,עניימ רעדניק ,טָאג ןּופ טנעז ריא
 רעד ןיא זיא סָאװ ,רעד יװ רעסערג ויא ,ךייא ןיא זיא סָאװ ,רעד תֹמחַמ
 ,טלעװ רעד ןופ יז ןדער רעּבירעד ,טלעװ רעד ןּופ ןענעז ייז* .טלעוו
 ,טָאג ןעק סָאװ ,רעד ;טָאג ןּופ ןענעז רימ" .ןרעה ייז טּוט טלעוו יד ןּוא
 ןיא .ןרעה טינ ןדנּוא טּוט ,טָאג ןופ טינ זיא סָאװ ,רעד ;ןרעה ודנּוא טּוט

 .תֹועָט ןּופ טסיײג םעד ןּוא תֹמָא ןּופ טסייג םעד רימ ןענעקרעד םעד
 טפַאשּביל םירָאװ ;ןרעדנַא םעד רענייא ןּבָאה ּביל רימָאל ,עטּבילַאּב'

 ןרָאװעג ןריוּבעג זיא ,ּביל טָאה סָאװ ,רענייא רעדעי ןּוא ,טָאג ןּופ ויא
 םירָאװ ;טָאג טינ ןעק ,ּביל טינ טָאה סָאװ ,רעד* .טָאג ןעק ןּוא ,טָאג ןּופ
 .עּביל ויא טָאג

 ,ודנּוא ןיא ןרָאװעג טקעלּפטנַא טָאג ןּופ טפַאשּביל יד יא םעד ןיא'
 ןלָאז רימ ידּכ ,ןײרַא טלעװ רעד ןיא דיִחָיְזִּב ןייז טקישעג טָאה טָאג סָאװ

 ביל ןּבָאה רימ סָאװ ,סָאד טינ :טפַאשּביל ויא םעד ןיא ** .ןּבעל םיא ךרּוד
 טקישעג טָאה ןּוא ,טַאהעג ּביל ודנוא טָאה רע סָאװ טרעיינ ,טָאג טַאהעג
 טָאג ּבױא ,עטּבילַאּב' .'דניז ערעודנּוא רַאפ גנוּבעגרַאפ יד ןייז ּוצ ןּוז ןייז
 םעד רענייא ןּבָאה ּביל ךיוא רימ ןפרַאדַאּב ,טַאהעג ּביל יװַא ודנּוא טָאה
 ביל ןּבָאה רימ ּבױא ;טָאג ןעועג טינ לָאמניק טָאה רענייק = .ןרעדנַא
 טפַאשּבל ןייז ןּוא ,ודנּוא ןיא ןּבַײלּברַאפ טָאג טּוט ,ןרעדנַא םעד רענייא

 .ודנּוא ןיא קידתּומילש טרעוו
 ,ןדנּוא ןיא רע ןּוא ,םיא ןיא ןּבַײלּב רימ ןַא ,רימ ןסייוו םעד ןיא !*

 ןוא ןעזעג ןּבָאה רימ ןּוא:* .טסייג ןייז ןּופ ןּבעגעג ודנּוא טָאה רע תֹמחַמ
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 ןופ לֵאֹוג רעד ןייז ּוצ ןּו םעד טקישעג טָאה רעטָאפ רעד זַא ,תודָע ןגָאז
 ,םיִהֹלֵאְדִּב רעד ויא ַעּוׁשִי זַא ,ןייז הדֹומ טעװ סָאװ ,רעד'* .טלעװ רעד
 טנעקרעד ןּבָאה רימ ןּוא ** .טָאג ןיא רע ןּוא ,םיא ןיא ןּבַײלּברַאפ טָאג טּוט

 יא טָאג .ודוא רַאפ טָאה טָאג סָאװ ,טפַאשּביל רעד ןיא טּבױלגעג ןּוא
 ,טָאג ןיא ןּבַײלּברַאפ טּוט ,טפַאשּביל ןיא טּבַײלּב סָאװ ,רעד ןּוא ,עּביל

 .םיא ןיא טּבַײלּברַאפ טָאג ןּוא
 ידּכ ,ץנַאג ןרָאװעג טכַאמעג ודנוא ןיא טפַאשּביל יד ויא םעד טימ'יז

 טקנוּפ ,ויא רע ױװיֹזַא תמחַמ ;ןידַה-םֹי םעד ןיא ןוחָטּב ןּבָאה ןלָאז רימ
 ןיא דחַּפ ןייק ָאטינ יא סע* .טלעװ רעקיזָאד רעד ןיא רימ ןענעז יױװזַא
 ,-דחַּפ םעד ןּבַײרטסױרַא טּוט טפַאשּביל עקידתּומילש טרעיינ ,טפַאשּביל

 ןרָאװעג טינ זיא ,ארֹומ טָאה סָאװ ,רעד ןּוא ;ףָארטש טָאה דחַּפ תמחַמ
 םדֹוק ודנּוא טָאה רע תֹמחַמ ,ּביל ןּבָאה רימ!* .טפַאשּביל ןיא קידתומילש

 טנייפ טָאה ןּוא ,טָאג ּביל ּבָאה ךיא :טגָאז רעצימע בוא" .טַאהעג ּביל

 ןיו ּביל טינ טָאה סָאװ ,רעד םירָאװ ;רענגיל ַא רע זיא ,רעדורּב ןייז
 טָאה רע ןעמעוו ,טָאג ןּבָאה ּביל טינ ןעק ,ןעזעג טָאה רע ןעמעוו ,רעדּורּב
 סָאװ ,רעד ןַא ,םיא ןּופ רימ ןּבָאה טָאּבעג עקיזָאד סָאד ןּוא*: .ןעזעג טינ

 .רעדּורּב ןייז ןּבָאה ּביל ךיוא לָאז ,טָאג ּביל טָאה

 ןופ ןרָאװעג ןריוּבעג ויא ,ַחיִׁשָמ רעד ויא ַעּוׁשְי זַא ,טּבױלג עס רעװ ה

 ךיוא טָאה ,ןריוּבעג םיא טָאה סָאװ ,םעד ּביל טָאה עס רעװ ןּוא ;טָאג
 ,רימ ןענעקרעד םעד ןיא? .ןרָאװעג ןריוּבעג םיא ןּופ ויא סָאװ ,םעד ּביל
 ןּוא טָאג ּביל ןּבָאה רימ תעּב :טָאג ןּופ רעדניק יד ּביל ןּבָאה רימ זַא

 סָאװ ,טָאג ּוצ טפַאשּביל יד ויא סָאד םירָאװ* .תווצִמ ענייז םייקמ ןענעז
 ,ץלַא םירָאװ* .רעוש טינ ןענעז תווצִמ ענייז ןּוא ;תווצִמ ענייז ןטלַאה רימ
 סָאד ןּוא ;טלעװ יד ַחֵצַנֹמ ןיא ,טָאג ןופ ןרָאװעג ןריוּבעג ויא סע סָאװ
 .הנֹומֲא רעזדנוא :טלעװ יד ןעװעג ַחֵצַנמ טָאה סָאװ ,ןוחָצנ רעד זיא

 סָאװ ,רעד טינ בוא ,טלעו יד ַחַצַנֹמ זיא סָאװ ,רעד זיא רעװ ןוא*
 ןעמוקעג ויא סָאװ ,רעד זיא סָאד" ?םיִהֹלֵאְדִּב רעד זיא ַעּוׁשְי זַא ,טּבױלג
 טרעיינ ,ןילַא רעסַאװ םעד טימ טינ ;ַחיִשָמַה ַעּוׁשָי ,טּולּב ןּוא רעסַאװ ךרּוד
 טגָאז סָאװ ,טסייג רעד זיא סע ןּוא" .טּולּב םעד טימ ןּוא רעסַאװ םעד טימ
 ןגָאז סָאװ ,יירד ןענעז סע םירָאװ* .תֹמָא רעד זיא טסייג רעד תֹמחַמ ,תֹודָע
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 ןענעז יירד יד ןּוא ;טּולּב סָאד ןּוא ,רעסַאװ סָאד ןּוא ,טסייג רעד :תודָע

 .קימיטשנַײא
 ןּופ תֹודָע סָאד זיא ,ןשטנעמ ןּופ תודָע סָאד לּבקמ ןענעז רימ בוא?

 זרודַע טָאה רע ןַא ,טָאג ןּופ תֹודָע סָאד ויא סָאד םירָאװ ;רעסערג טָאג
 סָאד טָאה ,םיִהֹלֲאְְזִּב םעד ןיא טּבױלג סָאװ ,רעד"* .ןּוז ןייז ןגעוונופ טגָאזעג

 ַא רַאפ טכַאמעג םיא טָאה ,טָאג טינ טּבױלג סָאװ ,רעד ;ךיו ןיא תֹודָע
 טָאה טָאג סָאװ ,תודָע םעד ןיא טּבױלגעג טינ טָאה רֹע תֹמחַמ ,רענגיל

 טָאה טָאג ןַא ,תודָע סָאד ויא סָאד ןּוא'! .ןּוז ןייז ןגעוונּופ טגָאזעג תודָע
 ,רעד * .ןּוז ןייז ןיא זיא ןּבעל עקיזָאד סָאד ןּוא ,ןּבעל קיבײא ןּבעגעג זדנוא

 ,םיִהֹלֵא-ןֶּב םעד טינ טָאה סָאװ ,רעד ;ןּבעל סָאד טָאה ,ןּז םעד טָאה סָאװ

 : .ןּבעל סָאד טינ טָאה
 זַא ,ןסיו טלָאז ריא ידּכ ,ןּבירשעג ךייא ךיא ּבָאה ןכַאז עקיָאד יד *

 םעד ןּופ ןעמָאנ םעד ןיא ןּבױלג טּוט סָאװ ,ריא ,ןּבעל קיּביא טָאה ריא
 בוא זַא ,םיא ּוצ ןּבָאה רימ סָאװ ,ןוחָטּב רעד ויא סָאד ןּוא !? .םיִהֹלֵאְְוִּב

 ,ןסייוו רימ ּביוא ןּוא * .ודנוא רע טרעהרעד ,ןֹוצָר ןייז טול סעּפע ןטעּב רימ
 רימ זַא ,רימ ןסייוו ,ןטעּב רימ סָאװ ,םעד ןגעוונופ זדנוא טרעהרעד רע זַא
 | .ןטעּבעג םיא ןּבָאה רימ סָאװ ,תושְקַּב יד ןּבָאה

 םּוצ טינ ויא סָאװ ,דניז ַא ןקידניז רעדּורּב ןייז טעז רעצימע ּביוא !*

 ןקידניז סָאװ ,יד רַאפ ןנעל ןּבעג םיא טעװ טָאג ןּוא ,ןטעּב רע לָאז ,טיוט

 ןגעװנופ טינ ;טױט םּוצ זיא סָאװ ,דניז ַא ןַארַאפ ןיא סע .טױט םּוצ טינ
 ;דניז יא טייקיטכערעגמוא עדעי" .ןטעּב לָאז רע זַא ,ןגָאז ךיא ּוט םעד

 .טױט םּוצ טינ זיא סָאװ ,דניז ַא ןַארַאפ זיא סע ןּוא
 ;טינ טקידניז ,טָאג ןּופ ןרָאװעג ןריוּבעג זיא עס רעװ ןַא ,ןסייוו רימ

 רעד ןּוא ,ּפָא ךיז טיה ,טָאג ןּופ ןרָאװעג ןריוּבעג זיא סָאװ ,רעד טרעיינ

 .ןָא טינ םיא טריר רעזייּב
 ןיא טגיל טלעװ עצנַאג יד ןּוא ,טָאג ןופ ןענעז רימ זַא ,ןסייוו רימ* = |
 יא םביִהֹלֲאְןֶּב רעד ןַא ,ןסיװ רימ ןּוא? .ןוייּב םעד ןּופ טכַאמ רעד
 ,םיא ןענעק ןלָאז רימ זַא ,טייקידנעטשרַאפ ןּבעגעג ודנוא טָאה ןּוא ,ןעמוקעג

 ןיא ,קיטפַאהרָאװ זיא סָאװ ,םיא ןיא ןענעז רימ ןּוא ;קיטּפַאהרָאװ זיא סָאװ
 ןוא ,טָאג רעקיטּפַאהרָאװ רעד יא רעקיױָאד רעד .ַחיִׁשְמַה עּוׁשִי ןּוז ןייז

 .רעטענּפָא ןופ ךייא טיה ,רעדניק*י .ןּבעל עקיּבייא סָאד



 ווירב רֹעטייווצ רעד
 ןנזדוי ןופ

 ןעמעוו ,רעדניק עריא ןּוא עטנירַאה רעטלייװרעדסױא רעד ּוצ ןקָז רעד
 ןענעק סָאװ ,עלַא ךיוא טרעיינ ,ךיא רָאנ טינ ןּוא ;ּביל תמָאּב ּבָאה ךיא ֹא

 ןוא ,זדנוא ןיא ןּבַײלּברַאפ טּוט סָאװ ,ןגעװ תמָא םעד רַאפ* ;תמָא םעד
 טימ ןייז ןלָאז םולָש ןּוא ,םימחַר ,דָסֶח* :קיּביא ףיוא ודנּוא טימ ןייז טעװ

 םעד ןופ ןו םעד ,ַחיִׁשָּמַה ַעּוׁשִי ןופ ןּוא ,רעטָאפ םעד ,טָאג ןּופ זדנוא

 | .טפַאשּביל ןּוא טײקיטפַאהרָאװ ןיא ,רעטָאפ
 ןופ לייט ןענופעג ּבָאה ךיא סָאװ ,קרַאטש רעיז ךימ יירפ ךיא !

 טָאּבעג ַא ןעוועג לּבקמ ןּבָאה רימ יױויֹוזַא ,תמָא םעד ןיא ןייג רעדניק ענייד

 טלָאװ ךיא יװ טינ ,עטנירָאה ,ךיד ךיא טעּב טציא ןּוא* .רעטָאפ םעד ןּופ
 ןופ טַאהעג ןּבָאה רימ סָאװ ,סָאד טרעיינ ,טָאּבעג יינ ַא ןּבירשעג ריד
 סָאד ןּוא* .ןרעדנַא םעד רענייא ןּבָאה ּביל ןלָאז רימ זַא ,ןָא ּבײהנָא
 סָאד ויא סָאד .ןטָאבעג ענייז טול ןייג ןלָאז רימ זַא ,טפַאשּביל ויא עקיָאד

 .ןירעד ןייג טלָאז ריא זַא ,ןָא ּביײהנָא ןּופ טרעהעג טָאה ריא יוװיֹוזַא ,טָאּבעג
 ,ןײרַא טלעװ רעד ןיא ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז סרעריפרַאפ ְךַס ַא םירָאװ'

 זיא סָאד .שיילפ םעד ןיא ןעמוקעג זיא ַחיִׁשָּמַה ַעּוׁשֵי זַא ,הדֹומ טינ ןענעז סָאװ
 ידּכ ,ןײלַא ךיז ףיוא גנוטכַא טיג* .ןֵחיִׁשָמ ןּופ רענגעק רעד ןּוא רעריפרַאפ רעד

 ריא זַא טרעיינ ,טימעג ךיז ןּבָאה רימ סָאװ ףיוא ,סָאד ןרילרַאפ טינ טלָאז ריא
 טינ טּבַײלּברַאפ ןּוא רעטייוו טייג עס רעװ' .רֵכֹׂש ןלּופ ַא ןייז לּבַקמ טלָאז

 רעד ןיא טּבַײלּברַאפ עס רעװ ;טָאג טינ טָאה ,ןַחיִׁשָמ ןּופ גנונרעל רעד ןיא
 בוא" .ןּװ םעד יײס ןּוא רעטָאפ םעד ייס טָאה רעקיוָאד רעד ,גנונרעל
 ריא טלָאז ,גנונרעל עקיזָאד יד ןעגנערּב טינ טוט ןּוא ךייא ּוצ טמוק רעצימע
 םירָאװ ** ;םולָש ןייק ןּבעגּפָא טינ םיא ןּוא ,זיוה רעייא ןיא ןעמענפיוא טינ םיא
 .םיִׂשעַמ עוייּב ענייז ןיא קֶלַח ַא טָאה ,םולָש ּפֶָא םיא טיג סָאװ ,רעד

 רעּבָא סע ךיא ליװ ,ןּביײרש ּוצ ְךַס ַא ךָאנ ךייא ּבָאה ךיא יװ תֹויָה =?
 ןוא ,ךייא ּוצ ןעמּוק וצ ףָאה ךיא טרעיינ ;טניט ןּוא ריּפַאּפ טימ ןָאט טינ
 .לּופ ןייז לָאז החמִׂש רעודנוא ידּכ ,הָּפ-לָא-הָּפ ןדער ּוצ

 .ריד ןסירג רעטסעװש רעטליײװרעדסױא ןייד ןּופ רעדניק יד *



 ווירב רעטירד רעד
 ןנזדוי זופ

 .ּביל זרֶמָאֹּב ּבָאה ךיא ןעמעוװ ,ןטּבילַאּב םעד ,ןסּויַאג ּוצ ןקָז רעד א
 ןּוא ןייז ַחיִלצַמ גנידצלַא ןיא טסלָאז ּוד זַא ,לֵלַּפתִמ ןיּב ךיא ,רעטּבילַאּב?

 ךימ ּבָאה ךיא םירָאװ* .ןייז ַחיִלֹצַמ טוט הממָשנ ןייד יױװיֹזַא ,טנּוזעג ןייז
 טגָאזעג תודָע ןּבָאה ןּוא רעדירּב ןעמוקעג ןענעז עס תעּב ,טיירפעג רעייז

 ערעסערג ןייק! .תֹמָא םעד ןיא טסייג ּוד יוויֹוזַא ,טײקיטפַאהרָאװ ןייד ףיוא
 ןעייג יז זַא ,רעדניק עניימ ןּופ ןרעה ּוצ ,טינ ךיא ּבָאה עקיזָאד יד יו דיירפ

 | ,תמָא םעד ןיא

 טסּוט ּוד סָאװ ,םעד טימ טעּברַא עַײרטעג ַא טסּוט ּוד ,רעטּבילַאּבי

 ןייד ףיױא תֹודָע ןגָאז סָאװ" ,עדמערפ רַאפ לֵלכִּב ןּוא ,רעדירּב יד רַאפ

 ףיוא ןקיש ּוצ רעטייוו יז ,טכער ןָאט טסעװ ּוד .הליהק רעד רַאפ טפַאשּביל
 ןענעז ןגעו ןעמָאנ םעד ןּופ תמחַמ' .טָאג רַאפ יּואָר זיא סע יװ ,הֹעיִסנ רעייז
 ןפרַאד רימ* .רענידנצעג יד ןּופ ןעמּונעג טינרָאג ןּבָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגסױרַא יז

 .תֹמָא םעד רַאפ רעטעּברַאטימ ןייז ןלָאז רימ ידּכ ,עניױַא ןייז לֹּבַקמ רעּבירעד
 סָאװ ,רעּבָא סעפערטָאיד ;הליַהק רעד ּוצ ןּבירשעג סעּפע ּבָאה ךיא'

 ,ןֵכּב" .ןעמענפיא טינ זדנוא טּוט ,יז ןשיװצ שאֹר ַא ןייז ּוצ ּביל טָאה
 ,טּוט רֶע סָאװ ,םיִׂשעַמ ענייז ןענָאמרעד ךיא לעװ ,ןעמוק לעװ ךיא בוא

 ןעוועג טינ טלָאװ סָאד יװ ןּוא .דייר עזייּב ודנוא ןגעק טרעדױלּפ רע תעּב
 סע ןליוװ סָאװ ,ענעי ןּוא ,רעדירּב יד ןעמענפיוא טינ ךיוא רע טּוט ,גּונעג

 .הליהק רעד ןופ ןפרַאװסױרַא יז ןּוא ןרעוורַאפ רע טוט ,ןָאט

 ,רעד .עטּוג סָאד טרעיינ ,עטכעלש סָאד ךָאנ טינ ּוט ,רעטּבילַאּב
 ןעזעג טינ טָאה ,סטכעלש טּוט סָאװ ,רעד ;טָאג ןּופ ויא ,סטּוג טוט סָאװ
 ;ןײלַא תמָא םעד ןּופ ןּוא ,ןעמעלַא ןּופ תודָע סָאד טָאה טוירטעמעד * .טָאג
 .תמָא זיא תודָע רעודנּוא זַא ,טסייוו ּוד ןּוא ,תודָע ןגָאז רימ ךיוא ןּוא

 טינ יז ליוװ ךיא רָאנ ,ןּביירש ּוצ ריד ןכַאז ְךַס ַא טַאהעג ּבָאה ךיא
 ןוא ,ןעז ּוצ ךיד דלַאּב רעּבָא ףָאה ךיא'* ;רעדעּפ ןּוא טניט טימ ןּביירש
 .הָּפ-לָא-הָּפ ןדער ןלעװ רימ

 .ןעמָאנ םייּב טניירפ יד סירג .ךיד ןסירג טניירפ יד .ריד ּוצ םולָש*



 ןהָדּוהְי ןּופ ' ווירּב רעד

 רעדּורּב ַא ןּוא ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןּופ טכענק ַא ,הדּוהי
 עטּבילַאּב ,ןפּורַאּב ןענעז סָאװ יד ּוצ ,ןבקעי ןּופ א

 .ַחיִׁשְמַה ַעּושִי רַאפ טיהענּפָא ןּוא ,רעטָאפ םעד טָאג ןיא
 ןייז ןלָאז טפַאשּביל ןּוא םולָׁש ןּוא ךייא ּוצ םימחַרֹי

 .טרעמעג
 טימ ןעמונעגריפ רימ ּבָאה ךיא תעַׁשּב ,עטּבילַאּב ?

 רעודנוא ןּופ ןּביירש ּוצ ךייא טיײקיסַײלּפ רעצנַאג רעד

 רַאפ ןטלַאהעג סע ךיא ּבָאה ,הדעושי רעקידתּופּתושּב

 ריא זַא ,ןענָאמרעד ךייא ןּוא ןּביירש ּוצ ךייא קיטיינ

 רַאפ לָאמ ןייא זיא סָאװ ,הנּומָא רעד רַאפ ןפמעק טלָאז
 .עקילײה יד ּוצ ןרָאװעג טרעפטנעעגרעּביא לָאמעלַא
 לייט טרַאשעגנַײרַא ךייא ּוצ ךיז ןּבָאה עס םירָאװ*

 ןרָאװעג ןּבירשרַאפ סיורָאפ גנַאל ןּופ ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ

 דָסֶח םעד ןטַײּברַאפ סָאװ ,םיעָשר :קַסּפ ןקיזָאד םעד ּוצ
 ןענעקיילרַאפ ןּוא ,טײקטַײשרַאפ ןיא טָאג רעודנוא ןּופ

 .ַחיִשָמַה ַעּוׁשִי ,רַאה ןּוא לשֹומ ןקיצנייא רעודנּוא

 ריא םַּנַה ,ןענָאמרעד רעּבָא ךייא ךיא ליװ טציא ?
 טָאה רע תעּב ,טָאג זַא ,רעירפ ןּופ ןיוש גנידצלַא טסייוו
 טָאה ,םִיַרצִמ דנַאל םעד ןופ קלָאפ סָאד ןעוועג ליצַמ
 .טּבױלנעג טינ ןּבָאה סָאװ ,יד טקיליטרַאפ ךָאנרעד

 טי יג י*
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 ןּבָאה טרעיינ ,הלָׁשמִמ ענעגייא רעייז טיהעג טינ ןּבָאה סָאװ ,םיכָאלַמ ןוא '

 שינרעטצניפ רעטנּוא ןטלַאהעג רע טָאה ,טרָאנױאוו ןגייא רעייז טזָאלרַאפ
 םֹודס יװ טקנוּפ" .גָאט ןסיורג םעד ןּופ טּפשִמ םעד רַאפ ןטייק עקיּביא ןיא
 יװ ןפֹוא ןכעלנע ןַא ףיוא ןּבָאה סָאװ ,ייז םּורַא טעטש יד ןּוא הרֹומַע ןּוא
 ןדמערפ ךָאנ ןעגנַאגעג ןענעז ןּוא תונו ּוצ ןּבעגעגרעּביא ךיז עקיזָאד יד

 ףָארטש ןדייל יז תעּב ,לשֶמ ַא יװ ןרָאװעג טלעטשעגסױרַא ןענעז ,שיילפ
 .רעייפ ןקיּביײא ןּופ

 ןייז אמַטמ תומֹולַח-ילעַּב עקיזָאד יד ךיוא ןעּוט ןפֹוא ןכעלנע ןַא ףיוא *
 רעד' .תרורָרׂש ןרעטסעל ןּוא ןטפַאשרעה לטַבמ ןענעז ןּוא ,שיילפ סָאד
 ,ןטָׂש םעד טימ טנירקעג ךיז טָאה רע תעּב ,רעּבָא ?לֵאָכיִמ ךָאלַמַה-רַׂש
 טינ ךיז רע טָאה ,ןהשֹמ ןּופ ּבַײל םעד ןגעוונופ ןעוועג ַחֵּכוַותִמ ךיז ןּוא

 טָאה טרעיינ ,טּפשִמ ןקידנױעטסעל ַא םיא ןגעק ןעגנערּבוצסױרַא טגעוורעד
 סָאװ ,סָאד ןרעטסעל רעּבָא עקיזָאד יד? .ןפָארטש ךיד לָאז טָאג :טגָאזעג

 םעד טימ ,תומֲהּב עשירַאנ יװ עבֶטּב ןעיײטשרַאפ ייז סָאװ ןּוא ,טינ ןענעק יז

 םעד ןיא ןעגנַאגעג ןענעז ייז םירָאװ !ייז ּוצ זיא ַײװ* .ךיז יז ןּברַאדרַאפ
 תֹועָט םעד ןיא סטלָאצעג ילּוצ טַײשרַאפ ןפָאלעג ןענעז ןּוא ,ןענִיק ןּופ געוו

 .ןחַרֹוק ןּופ טייקינעּפשרעדיװ רעד ןיא ןעמוקעגמּוא ןענעז ןּוא ,ןעמֶעלִּב ןּופ
 -טפַאשּביל ערעייא ףיוא ןולעפ ענעגרָאּברַאפ ןענעז סָאװ ,יד ןענעז סָאד *
 סנקלָאװ ;ארֹומ ןָא ןײלַא ךיז ןרעטיפ סָאװ ,ךייא טימ ןסע ייז תעּב ,תודּועס
 לָאמ ייווצ ,תוריֵּפ ןָא רעמייּב-טסּברַאה ;ןטניװ ןּופ ןּבירטעגמּורַא ,רעסַאװ ןָא

 סָאװ ,סעילַאװכ-םַי עדליוו:* ;ןעלצרָאװ יד טימ ענעסירעגסיוא ,ענעּברָאטשעג

 יד ןעמעװ רַאפ ,ןרעטש עקידנרעדנַאװ ;הּפרַח ענעגייא רעייז סיוא ןעמיוש

 .קיּביא ףיוא ןרָאװעג ןטלַאהַאּב זיא שינרעטצניפ-קָאטש

 ,ןעמָדָא ןּופ רעטעּבז רעד ,ְךֹונַח ךיוא טָאה עקיזָאד יד ףיוא ןּוא !!
 ןּופ רעטנויוטנעצ טימ ןעמוקעג ויא טָאג ,עז ;ןגָאז ּוצ יװַא ,טגָאזעג תֹואיִבנ
 ןפָארטשַאּב ּוצ ןוא ,עלַא רעּביא טּפשִמ ַא ןריפוצסיוא-* ,עקילייה ענייז
 ןּבָאה יז סָאװ ,תועשְר ןּופ םביׂשעַמ ערעיז עלַא ןגעוונופ םיִעָשר עלַא
 םיִעָׁשֹר עוָאלטָאג סָאװ ,דייר עטרַאה עלַא ןגעוונופ ןּוא ,ןָאטעג קידתּועשִר
 ,ךיז ןגָאלקַאּב סָאװ ,סרעלמרומ ןענעז סָאד* .םיא ןגעק טדערעג ןּבָאה
 ,דייר ענעזָאלּבעגפױא טױער ליומ רעייז ןּוא ,תוואַּת ערעייז ךָאנ ןעייג סָאװ

 .ןגעוו סניוועג ןּופ םיִנָּפיאׂשֹונ ןענעז ןּוא
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 רעירפ ןענעז סָאװ ,דײר יד טקנעדעג ,עטּבילַאּב ,רעּבָא ריא ?
 םירָאװ-* .ַחיִׁשְמַה ַעּוׁשִי רַאה רעודנוא ןּופ םיחילש יד ךרּוד ןרָאװעג טדערעג

 ,רעטעּפשּפָא ןייטשפיוא ןלעװ טייצ רעטצעל רעד ןיא :טגָאזעג ךייא ןּבָאה יז
 ,יד ןענעז סָאד * .תוואַּת עקידתּועשר ענעגייא ערעייז ךָאנ ןייג ןלעװ סָאװ
 ריא* .טסײג םעד טינ ןּבָאה סָאװ ,עקידתויִמשנ ,ןעגנודַײשּפָא ןכַאמ סָאװ
 טייז ,הנּומֶא רעטסקילײה רעיא ןיא ףיוא ךייא טיוּב ,עטּבילַאּב ,רעּבָא

 ,טָאג ןופ טפַאשּביל רעד ןיא ךייא טלַאה*! ;שֶדֹוקַה-ַחּור םעד ןיא לֵלַּפתִמ
 זֵריִׁשָּמַה ַעּושִי רַאה רעודנּוא ןּופ טײקיצרַאהמערַאּב רעד ףיוא טרַאװ ןּוא

 ;תונָמחַר טָאה ,קפָס ןיא ןענעו סָאװ ,לייט ףיוא ןּוא* .ןּבעל קיּביײא רַאפ
 לייט ףיוא ןּוא ;רעיײפ םעד ןּופ סױרַא ייז טסייר ,-ליִצַמ טייז לייט ןּוא *

 סָאװ ,טנַאװעג םעד רַאפ ךיוא ךייא טסואיִמ ןּוא ,ארֹומ טימ תונָמחַר טָאה

 .שיילפ םעד ןּופ טקעלּפַאּב יא
 ןוא ,גנּולכיורטש ןּופ ןטיהּוצּפָא ךייא תלֹוכיִּב ןיא סָאװ ,םעד ּוצ ןּוא **

 סיורג טימ טייקכעלרעה ןייז ןּופ םינָּפ םעד רַאפ םּומ ַא ןָא ןלעטש ּוצ ךייא
 רעזדנוא ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ךרּוד ,לֵאֹוג רעודנּוא ,טָאג ןקיצנייא םעד ּוצ ** ,החמִׂש

 דניצַא ,ןטייצ עלַא ןּופ הרובג ןּוא הֹלָׁשמִמ ,הלודג ,דדובָּכ ןייז לָאז ,רַאה

 .ןָמֶא .קיּבייא ףיוא ןּוא
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 נָחֹוי ןּופ תֹולֵגתִה יד
 סָאװ ,זֵריִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןּופ תולֵגתִֶה יד א

 עניו ןוייװ ּוצ ןּבעגעג םיא טָאה טָאג
 ;ןעשעג בורקּב ןפרַאד סָאװ ןכַאז ,טכענק

 ןעוועג עיִדֹומ יז ןּוא טקישעג טָאה רע ןּוא

 סָאװי ,ןָנָחֹי טכענק ןייז ּוצ ךאלַמ ןייז ךרּוד

 טרָאװ םעד ןגעוונופ טגָאזעג תֹודָע טָאה

 ַעּוׁשִי ןּופ תֹודָע םעד ןגעוונופ ןּוא ,טָאג ןּופ

 רע סָאװ ,גנידצלַא ןגעוונּופ ןּוא ,ַחיִׁשָמַה
 טּוט סָאװ ,םעד ויא ליואוו* .ןעזעג טָאה
 ןופ דייר יד ןרעה סָאװ ,יד ןּוא ,ןענעייל
 ןירעד זיא סָאװ ,ּפָא ןטיה ןּוא ,האּובנ רעד
 .טנעענעג טָאה טייצ יד םירָאװ ;ןּבירשעג

 ןענעז סָאװ ,תוליהק ןּביז יד ּוצ ןְנָחֹוי !

 ,םיא ןּופ םולָש ןּוא ךייא ּוצ דָסֶח :עיזַא ןיא
 סָאװ ןּוא ,ןעוװעג ויא סָאװ ןּוא ,זיא סָאװ

 ,רעטסייג ןּביז יד ןּופ ןּוא ;ןעמּוק ףרַאד

 ַעּוׁשִי ןּופ ןּוא* ,לּוטש ןייז רַאפ ןענעז סָאװ

 רֹוכּב םעד ,תודָע ןעיירטעג םעד ,ַחיִשָמַה
 יד ןּופ רעשרעה םעד ןּוא ,םיתָמ יד ןּופ
 טָאה סָאװ ,םיא ּוצ .דרע רעד ןּופ םיִכָלמ
 טוילעגסױא ןודנוא טָאה ןּוא ּביל זדנּוא
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 ַא רַאפ טכַאמעג ודנוא טָאה ןוא" ,טּולּב ןייז ךרוד דניז ערעזדנּוא ןּופ

 טייקכעלרעה יד טרעהעג םיא .רעטָאפ ןּוא טָאג ןייז ּוצ םיִנֵהֹּכ רַאפ ,הכולמ
 יד טימ טמּוק רע ,עז' .ןֵמָא .קיּביא ןּוא קיּביא ףיוא טפַאשרעה יד ןּוא

 םיא ןּבָאה סָאװ ,יד ןּוא ,ןעז םיא טעװ גיוא סעדעוװטעי ןּוא ,סנקלָאװ
 רעּביא ןגָאלק ןלעװ דרע רעד ןּופ תרוחָּפשִמ עלַא ןּוא ;ןכָאטשעגכרּוד
 .ןֵמָא ,ָאי .םיא

 ןּוא ויא סָאװ ,רַאה רעד ,טָאג טגָאז ,ווָּת יד ןּוא ףֶלַא יד ןיּב ךיא *

 .רעקיטכעמלַא רעד ,ןעמוק ףרַאד סָאװ ןּוא ןעוועג זיא סָאװ

 ןוא רעמּוק םעד ןיא ךייא טימ רבֵח ןּוא רעדּורּב רעייא ,ןְנָחֹוי ,ךיא?
 טרעװ סָאװ ,לוניא םעד ףיוא ןעוװעג ןיּב ,ַעּוׁשִי ןיא דלּודעג ןּוא תוכלַמ

 תֹודָע םעד ןגעוונופ ןּוא טָאג ןּופ טרָאװ םעד ןגעוונופ ,סָאמטַאּפ ןפּורעגנָא
 ,רַאה םעד ןּופ גָאט םעד ןיא טסייג םעד ןיא ןעוװעג ןיּב ךיא* .ַעּוׁשִי ןּופ

 ּוצ יװַא- ,רפֹוש ַא ןּופ יװ לֹוק ךיוה ַא רימ רעטניה טרעהעג ּבָאה ךיא ןּוא
 ןּבו יד ּוצ סע קיש ןּוא ,רפַס ַא ןיא ּבײרשרַאפ ,טסעז ּוד סָאװ ;ןגָאז

 ןייק ןּוא ,םּומַאגרעּפ ןייק ןּוא ,ענרימס ןייק ןּוא ,סוזעפע ןייק :תוליִהק
 .עיקידָאַאל ןייק ןּוא ,עיפלעדַאליפ ןייק ןּוא ,סידרַאס ןייק ןּוא ,ַאריטַאיט

 טימ טָאה סָאװ ,לֹוק סָאד ןעז ּוצ טיירדעגסיוא ךימ ּבָאה ךיא ןּוא

 ןּביו ןעועג ךיא ּבָאה ,טיירדעגסױא ךימ ּבָאה ךיא יװ ןּוא .טדערעג רימ
 ַא יװ ךיילג םענייא -- תורֹונמ יד ןּופ טימ רעד ןיא ןּוא * ,תורֹונמ ענעדליג
 טלטרַאגעגמורַא ןּוא ,סיפ יד זיּב ּוצּפָארַא שוּבלַמ ַא טימ טדײלקַאּב ,םֶדָאְןָּב

 רָאה ענייז ןּוא ּפָאק ןייז ןּוא:* .לטרַאג םענעדליג ַא טימ טסּורּב רעד ייּב
 ןעוועג ןענעז ןגױא ענייז ןּוא ,יינש יװ ,לָאװ עסייוו יװ סייוו ןעוועג ןענעז

 תעּב ,שעמ טרילָאּפ יװ ךיילג סיפ ענייז ןּוא* ,רעייפ ןּופ םַאלּפ ַא יװ
 ןוא* .ןרעסַאװ ךֵס ַא ןּופ לֹוק סָאד יװ לֹוק ןייז ןּוא ,ןוויֹוא ןיא טַילג עס

 ליומ ןייז ןּופ ןוא ;ןרעטש ןּבז טנַאה רעטכער ןייז ןיא טַאהעג טָאה רע
 יא םיִנָּפ ןייז ןּוא ;דרעװש עקידַײנש-יײװצ עפרַאש ַא ןעגנַאגעגסױרַא זיא
 .טפַארק ריא ןיא טנייש יז תעּב ,ןּוז יד יװ ןעוװעג

 יװ סיפ ענייז וצ ןלַאפעג ךיא ןיּב ,ןעזעג םיא ּבָאה ךיא תעּב ןּוא ?/
 ןוא ,טנַאה עטכער ןייז רימ ףױא טגײלעגפױרַא טָאה רע ןּוא .רעטױט ַא

 רעטצעל רעד ןּוא רעטשרע רעד ןיִּב ךיא ;ארֹומ ןייק טינ ּבָאה :טגָאזעג
 קידעּבעל ןיּב ךיא ,עז ןּוא ,טױט ןעוועג ןיּב ךיא ;רעקידעּבעל רעד ןּוא !*
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 ביירש '? .היִּתחַּת-לֹואש ןּופ ןּוא טוט ןּופ ןעלסילש יד ּבָאה ןּוא ,קיּביײא ףיוא
 טעװ עס סָאװ ןוא ,ןַארַאפ ויא סָאװ ןּוא ,ןעזעג טסָאה ּוד סָאװ רעּבירעד

 ןיא ןעועג טסָאה ּוד סָאװ ,ןרעטש ןּביז יד ןּופ דֹוס םעד" .ןעשעג רעטעּפש
 יד ןענעז ןרעטש ןּביז ייד :תורֹונמ ענעדליג ןּביז יד ןּוא ,טנַאה רעטכער ןיימ

 .תוליֵהֹק ןּביז יד ןענעז תורֹונמ ןּביז יד ןּוא ,תוליהק ןּביז יד ןּופ םיכָאלַמ

 טגָאז עקיזָאד סָאד :ּביירש סוועפע ןיא הליהק רעד ןּופ ךאלַמ םעד ּוצ
 ןיא טייג סָאװ ,טנַאה רעטכער ןייז ןיא ןרעטש ןּביז יד טלַאה סָאװ ,רעד 3
 ימ ןייד ןּוא םיִׂשֹעַמ ענייד ןעק ךיא? :תורֹונמ ענעדליג ןּביז יד ןּופ טימ רעד
 ןּוא ,םיעָשר ןייק ןגָארטרַאפ טינ טסנעק ּוד ןַא ןּוא ,טיײקידלודעג ןייד ןּוא

 ןּוא ,טינ סע ןענעז ןּוא ,םיחילש ךיז ןפּור סָאװ ,יד ןוואּורּפסױא ןָאטעג טסָאה
 טסָאה ןּוא ,דלודעג טסָאה ּוד ןּוא* ;רענגיל רַאפ ןענופעגסיוא ייז טסָאה
 ךיא* .דימ ןרָאװעג טינ טסיּב ןּוא ,ןגעװנעמָאנ ןיימ ןּופ ןגָארטרַאפ ןָאטעג

 .טפַאשּביל עטשרע ןייד ןזָאלרַאפ טסָאה ּוד סָאװ ,סָאד ריד ןגעק רעּבָא ּבָאה
 ןוא ,הבּושּת ּוט ןּוא ,ןלַאפעג טסיּב ּוד ןענַאונּופ רעּבירעד קנעדעג *

 לעװ ןּוא ,ריד ּוצ ןעמוק ךיא לעװ ,טינ ּבױא .םביִׂשֶעַמ עטשרע יד ּוט
 סָאד" .ןָאט הבּושּת טסעוװ ּוד ןדייס ,טרָא ריא ןּופ הרונמ ןייד ןקורקעװַא

 ןעמעוו ,ןטיאַאלָאקינ יד ןּופ םיִׂשעַמ יד טנייפ טסָאה ּוד סָאװ ,ּוטסָאה רעּבָא
 רעד סָאװ ,ןרעה לָאז ,רעיױא ןַא טָאה סָאװ ,רעד" .טנייפ ּבָאה ךיא ךיוא

 ןּבעג ךיא לעװ םעד ,ַחָצַנֹמ זיא סָאװ ,רעד :תוליהק יד ּוצ ןגָאז טּוט טסייג

 .ןדָעדְוַג סטָאג ןיא ויא סָאװ ,םיִיַחַהץֵע םעד ןּופ ןסע ּוצ
 עקיזָאד סָאד :ּביירש ענדימס ןיא הליהק רעד ןּופ ךאלַמ םעד ּוצ ןּוא *

 ןיא ןוא טױט ןעװעג זיא סָאװ ,רעטצעל רעד ןּוא רעטשרע רעד טגָאז
 טײקמערָא ןייד ןּוא רעיורט ןייד ןּופ סייוו ךיא' :ןרָאװעג קידעּבעל רעדיװ

 ןענעז ייז זַא ,ןגָאז סָאװ ,יד ןּופ גנורעטסעל יד ןּוא (ךייר רעּבָא טסיּב ּוד)

 ּבָאה* .ןטָׂש ןּופ ;תרָסְנּכַה-תיֵּב ַא ןענעז טרעיינ ,טינ סע ןענעז ןּוא ,ןדִיי
 ןטָׂש רעד ,עו .ןדײל ןפרַאד טסעװ ּוד סָאװ ,םעד רַאפ ארֹומ ןייק טינ
 טלָאז ריא ידּכ ,הסיִפּת רעד ןיא ןפרַאװאּוצנַײרַא ךייא ןּופ לייט טיירג זיא
 יב ײרטעג יז .געט ןעצ תֹורָצ ןּבָאה טעװ ריא ןּוא ,ןרעװ טוואּורּפעג

 טָאה סָאװ ,רעד:! .ןּבעל ןּופ ןיורק יד ןּבעג ריד לעװ ךיא ןּוא ,טױט םּוצ

 ,רעד :תוליָהק יד ּוצ ןגָאז טוט טסײג רעד סָאװ ,ןרעה לָאז ,רעוא ןַא
 .טיױט ןטייוצ םעד ןּופ ןדייל טינ טעװ ,ַחָצַנֹמ זיא סָאװ
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 סָאד :ּביירש םּומַאגרעּפ ןיא הליהק רעד ןּופ ְךאלַמ םעד ּוצ ןּוא ?

 ךיא* :דרעװש עקידַײנש-ייװצ עפרַאש יד טָאה סָאװ ,רעד טגָאז עקיזָאד
 ּוד ןּוא ;ןָארט סוטָׂש םעד ויא'ס ּואו ,טרָאד ,טסניואוו ּוד ּואוו ,סייוו

 ,הנּומָא ןיימ ןענעקיילרַאפ ןָאטעג טינ טסָאה ןּוא ,ןעמָאנ ןיימ טסעפ טסטלַאה
 יא סָאװ ,תודָע ןעַײרטעג ןיימ ,ןסַאּפיטנַא ןּופ געט יד ןיא טינ ןליּפַא
 ּבָאה ךיא** .ןעניואוו טּוט ןטָׂש רעד ּואו ,ךייא ןשיװצ ןרָאװעג טעגֹרַהעג
 סָאװ ,לייט ןטרָאד טסָאה ּוד זרמחַמ ,ריד ןגעק ןכַאז עכעלטע רעּבָא

 ַא ןפרַאװ ּוצ ןְקָלָּב טנרעלעג טָאה סָאװ ,ןעמָעלַּב ןּופ גנונרעל יד ןטלַאה
 ביִרקַמ טָאה ןעמ סָאװ ,סָאד ןסע ּוצ ,-לאָרׂשייַנְּב יד רַאפ גנולכיורטש
 סָאװ ,לייט ּוטסָאה ךיוא יװַא? .תונ ןייגַאּב ּוצ ןוא רעטעגּפָא ּוצ ןעוועג

 ביוא .הבּושּת רעּבירעד ּוט?* ,ןטיאַאלָאקינ יד ןּופ גנונרעל רעד ןּופ ןטלַאה

 רעד טימ ייז ןגעק ןטלַאה המָחלִמ לעװ ןּוא ,ןכיגניא ריד ּוצ ךיא םּוק ,טינ
 סָאװ ,ןרעה לָאז ,רעױא ןַא טָאה סָאװ ,רעד7 .ליומ ןיימ ןּופ דרעווש

 ךיא לעװ םעד ,ַחָצֵנֹמ זיא סָאװ ,רעד :תוליֵהק יד ּוצ ןגָאז טּוט טסייג רעד
 ,ןייטש ןסייוו ַא ןּבעג םיא לעװ ךיא ןּוא ,ןָמ םענעגרָאּברַאפ םעד ןּופ ןּבעג

 ,טינ טסייוו רענייק סָאװ ,ןעמָאנ םעיינ ַא ןּבירשעגנָא ןייטש םעד ףיוא ןּוא
 .לּבקמ םיא ויא סָאװ ,רעד ץּוחַא

 סָאד :ּביירש ַאריטַאיט ןיא ;דליהק רעד ןופ ְךאלַמ םעד ּוצ ןּוא !*
 ןוא ,רעייפ ןופ םַאלּפ ַא יװ ןגיוא טָאה סָאװ ,םיִהֹלָאְָּב רעד טגָאז עקיוָאד
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 ןוא םיִׂשֲעַמ ענייד ןעק ךיא* :שעמ טרילָאּפ ּוצ ןכילגעג ןענעז סיפ ענייז

 עטצעל ענייד זַא ןּוא ,טייקידלודעג ןּוא גנוניד ןּוא הנּומָא ןּוא טּפַאשּביל ןייד
 ,ריד ןגעק סעּפע רעּבָא ּבָאה ךיא* .עטשרע יד יװ ,רעמ ןענעז םיִׂשֲעַמ

 ,-ראיבנ ַא ןָא ךיז טפור סָאװ ,לֶבָזִא ּבײװ סָאד ןדלוד טסּוט ּוד תמחמ
 ,סָאד ןסע ּוצ ןּוא ,תו ןיינַאּב ּוצ טכענק עניימ טריפרַאפ ןּוא טנרעל יז ןּוא
 ןבעגעג ריא ּבָאה ךיא ןּוא?: .רעטענּפָא ּוצ ןעוועג ביִרקַמ טָאה ןעמ סָאװ

 .תּונז ריא ףיוא ןָאט הבּושּת טינ ליװ יז ןּוא ;ןָאט הבּושּת לָאז יז ןַא ,טייצ
 טימ הנַומ ןענעז סָאװ ,יד ןּוא ,רעגעלעג ַא ןיא ןײרַא יז ףרַאװ ךיא ,עז*
 ערעייז ףיוא ןָאט ?דבּושּת טינ ןלעװ ייז ּבױא ,הרָצ רעטיורג ַא ןיא ,ריא
 עלַא ןּוא .טױט םעד טימ רעדניק עריא ןגָאלש לעװ ךיא ןּוא?* .םיִׂשֹעַמ
 יד ןּוא ןרינ יד ןטשרָאפ טוט סָאװ ,רעד ןיּב ךיא וַא ,ןסיו ןלעװ תוליֵהְק

 .םיִׂשעַמ ערעייא טול ךייא ןּופ םענייא ןדעי ןּבעג לעװ ךיא ןּוא ;רעצרעה
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 סָאװ ,ענעי ּוצ ,ַאריטַאיט ןיא עקירעּביא יד ,ךייא גָאז רעּבָא ךיא:!

 םעד ןּופ ןטייקפיט יד טינ ןענעק סָאװ ,גנונרעל עקיזָאד יד טינ ןּבָאה
 ערעדנַא םּוש ןייק ףױרַא טינ ךייא ףיוא גייל ךיא ,(ןגָאז יז יװ) ןטָׂש

 ןוא? .םּוק ךיא ויּב טסעפ טלַאה ,טָאה ריא סָאװ ,סָאד ךָאד** .יִֹׂשַמ

 ,ףֹוס םּוצ ויּב קרעװ עניימ ּפָא טיה סָאװ ,רעד ןּוא ,ַחָצֵנִמ זיא סָאװ ,רעד

 ןשרעה טעװ רע ןּוא? .תומּוא יד רעּביא הטילש ןּבעג ךיא לעװ םיא
 ןרעװ רעּפעט םעד ןּופ טילַּכ יד יװ ,ןויא ןּופ טור ַא טימ יז רעּביא

 ןיימ ןופ ןעװעג לֹּבַקִמ ךיוא ּבָאה ךיא יוװיֹזַא ,ךעלציּפ ףיוא ןכָארּבעצ

 טָאה סָאװ ,רעד* .ןרעטשנגרָאמ םעד ןּבעג םיא לעװ ךייא ןּוא** ;רעטָאפ

 .תוליהק יד ּוצ ןגָאז טּוט טסיג רעד סָאװ ,ןרעה לָאז ,רעױא ןַא
 עקיוָאד סָאד :ּבירש סעדרַאס ןיא הליהק רעד ןּופ ךאלַמ םעד ּוצ ןּוא
 :ןרעטש ןּביז יד ןּוא טָאג ןּופ רעטסייג ןּביז יד טָאה סָאװ ,רעד טגָאז נ

 טסיּב ןּוא ,טסּבעל ּוד וַא ,ןעמָאנ ַא טסָאה ּוד ;םביִׂשעֵמ ענייד ןעק ךיא
 ּוצ טיירג ןעװעג ןיא סָאװ ,עקירעּביא סָאד קיטסעּפַאּב ןּוא ךַאװ? .טיױט
 ןימ רַאפ ץנַאג םיִׂשעֵמ ענייד ןענופעג טינ ּבָאה ךיא םירָאװ ;ןּברַאטש
 ןָאטעג ןּוא ןעװעג ?לּבקמ טסָאה ּוד יװַאיװ רעּבירעד קנעדעג* .טָאג

 גױטכַא טינ טסעװ ּוד רעּבָא ּבױא .הבּוׁשּת ּוט ןּוא סע טיה ןּוא ,ןרעה

 רעסָאװ ןיא ןסיװ טינ טסעװ ּוד ןּוא ,בנָג ַא יװ ןעמּוק ךיא לעװ ,ןּבעג
 סעדרַאס ןיא רעּבָא טסָאה ּוד* .ריד רעּבא ןעמוק לעװ ךיא ;דדעָש
 ןלעװ ייז ןּוא ;םישּוּבלַמ ערעייז טקעלּפַאּב טינ ןּבָאה סָאװ ,ןעמענ עכעלטע

 ,ז-רֶצַנמ זיא סָאװ ,רעד* .הכֹוז ןענעז ייז םירָאװ ,ןסַײװ ןיא רימ טימ ןייג
 ןפֹואְךיִאֹּב לעװ ךיא ןּוא ,םיִׁשּוּבלַמ עסַײװ ןיא ןרעװ ןָאטעגנָא יװַא טעװ

 ןיו הֹדֹומ לעװ ךיא ןּוא ,םיִיַחַה-רֶּפֵס םעד ןּופ ןעמָאנ ןייז ןקעמסיוא טינ
 טָאה סָאװ ,רעד* .םיכָאלַמ ענייז רַאפ ןּוא רעטָאפ ןיימ רַאפ ןעמָאנ ןייז

 .תוליהק יד ּוצ ןגָאז טוט טסייג רעד סָאװ ,ןרעה לָאז ,רעױא ןַא
 סָאד :ּביירש עיפלעדַאליפ ןּופ הליהק רעד ןּופ ךאלַמ םעד ּוצ ןּוא

 ,רעד ,קיטפַאהרָאװ זיא סָאװ ,רעד ,קיליײה ויא סָאװ ,רעד טגָאז עקיוָאד
 טעװ רענייק ןּוא ,ןענעפע טּוט סָאװ ,רעד .,ןדִוָד ןּופ לסילש םעד טָאה סָאװ
 ףענעפע טינ טּוט רענייק ןוא ,ןסילשרַאפ טּוט סָאװ ןּוא ,ןסילשרַאפ טינ
 עטנפעעג ַא ריד רַאפ טלעטשעג ּבָאה ךיא ,עז- םיִׂשעַמ ענייד ןעק ךיא *
 ,חֹוּכ םעניילק ַא טסָאה ּוד םירָאװ--ןסילשרַאפ טינ ןָאק רענייק סָאװ ,ריט
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 .ןעמָאנ ןיימ ןענעקילרַאפ ןָאטעג טינ ןּוא ,טרָאװ ןיימ ןעטלַאהעג טסָאה ןּוא
 ,ןגָאז סָאװ ,ענעי ןּופ ,ןטָׂש ןופ תֶסְנּכַה-תיֵּב םעד ןּופ ןּבעג לעװ ךיא ,עז'
 לעװ ךיא ,עו-טנגיל ןגָאז טרעיינ ,טינ סע ןענעז ןּוא ,ןדִיי ןענעז ייז זַא

 ,ןסיװ ןלָאז ןּוא ,סיפ ענייד רַאפ ןקּוּב ךיז ןּוא ןעמוק ןלָאז ייז זַא ,ןכַאמ
 ןיימ ןּופ טרָאװ סָאד ןטיה ןָאטעג טסָאה ּוד תֹמחַמ* .ּביל ךיד ּבָאה ךיא זַא
 סָאװ ,ןֹויָסנ ןּופ הרעֶש רעד ןּופ ןטיה ךיד ךיוא ךיא לעװ ,טייקידלודעג

 ףיוא ןעניואוו סָאװ ,יד ןוואּורּפ ּוצ טלעוו רעצנַאג רעד רעּביא ןעמּוק טעװ
 ידּכ ,טסָאה ּוד סָאװ ,סָאד קרַאטש טלַאה ;דלַאּב םּוק ךיא'* .דרע רעד

 לעװ םעד ,ַחָצַנִמ זיא סָאװ ,רעד * .ןיורק ןייד ןעמענּוצ טינ לָאז רענייק
 רעמ טעװ רע ןּוא ,טָאג ןיימ ןּופ לכיֵה םעד ןיא לַײז ַא רַאפ ןכַאמ ךיא
 ןעמָאנ םעד ןּבַײרשפױא םיא ףױא לעװ ךיא ןּוא ;ןטרָאד ןּופ ןײגסױרַא טינ

 עיינ סָאד ,טָאג ןיימ ןּופ טָאטש רעד ןּופ ןעמָאנ םעד ןּוא ,טָאג ןיימ ןּופ
 םענענייא ןיימ ןּוא ,טָאג ןיימ ןופ למיה ןופ ּפָארַא טרעדינ סָאװ ,םִיַלָשּורי
 טסיײג רעד סָאװ ,ןרעה לָאז ,רעױא ןַא טָאה סָאװ ,רעד * .ןעמָאנ םעיינ
 .תוליהק יד ּוצ ןגָאז טוט

 סָאד :ּבײרש עיקידָאַאל ןיא הליהק רעד ןּופ ְךאֹלַמ םעד ּוצ ןּוא י*

 רעד ,תֹודָע רעקיטפַאהרָאװ ןּוא רעַײרטעג רעד ,ןֵמָא רעד טגָאז עקיזָאד
 ּוד וַא ,םיִׂשעַמ עניד ןעק ךיא:* .טָאג ןּופ גנּופַאשַאּב רעד ןּופ ּבײהנָא

 רעדָא ,טלַאק ןעוװעג ּוטסטלָאװ יַאווְלַה ;סײה טינ ךיוא ,טלַאק טינ טסיּב
 לעװ ,טלַאק טינ ךיוא ,סייה טינ ,ךעלּבעל טסיּב ּוד לייוװ ,ןֵכּב* !סייה
 ןיִּב ךיא :ןגָאז טסּוט ּוד םּורָאװ" .ליױמ ןיימ ןּופ ןעַײּפשסױא ךיד ךיא
 ןּוא ,טינרָאג ןיא ךימ קיטיינ ןּוא ,?רוריִׁשַע ןּברָאװרעד ּבָאה ןּוא ,ךייר

 ןוא ,םערָא ןוא ךעלקילגמוא ןּוא ,טנלע דָארג טסיּב ּוד זַא ,טינ טסייוו
 ,דלָאג רימ ייּב ןפױק ּוצ ,ריד ךיא טָאר ,ןֵכּבי .טעקַאנ ןּוא ,דנילּב
 ,םיִשּוּבלַמ עסַײװ ןּוא ;ךייר ןרעװ טסלָאז ּוד ידּכ ,רעייפ ךרוד טרעטַײלעג

 טײקטעקַאנ ןייד ןּופ ?רשּוּב יד ידּכ ןּוא ,ןדיײלקַאּב ךיד טסלָאז ּוד ידּכ
 ּוד ידּכ ,ןגיױא ענייד ןּבלַאז ּוצ ּבלַאונגױא ןּוא ;ןרעװ טקעלּפטנַא טינ לָאז
 ;ףָארטש ןּוא ךיא רסּומ ,ּביל ּבָאה ךיא סָאװ ,עלַא"* .ןעז ןענעק טסלָאז
 ריט רעד ייּב ייטש ךיא ,עז" .הבּושּת ּוט ןוא קירעפייא רעּבירעד ייז
 ,ריט יד ןענעפע טוט ןּוא ?לֹוק ןיימ טרעה רעצימע ּבױא ;ןָא ּפַאלק ןּוא
 .רימ טימ רע ןּוא ,םיא טימ ןסע לעװ ןּוא ,םיא ּוצ ןעמּוקנַײרַא ךיא לעװ
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 ןצעזרעדינַא ךיז לָאז רע זַא ,ןּבעג ךיא לעװ םעד ,ַחֵצַנמ ויא סָאװ ,רעד
 ךימ ּבָאה ןּוא ןעװעג ַחֵצַנֹמ ּבָאה ךיא ךיוא יוװיֹוזַא ,לוטש ןיימ ףיוא רימ טימ
 ןַא טָאה סָאװ ,רעד* .לּוטש ןייז ףיוא רעטָאפ ןיימ טימ טצעזעגרעדינַא

 .תוליהק יד ּוצ ןנָאז טּוט טסייג רעד סָאװ ,ןרעה לָאז ,רעיוא
 ןיא ןפָא ןענַאטשעג ץא ריט ַא טשרע ,ןעועג ךיא ּבָאה םעדכָאנ ר

 ,רפֹוש ַא ןּופ יװ ,טרעהעג גָאה ךיא סָאװ ,לֹוק עטשרע סָאד ןּוא ,למיה
 לעװ ךיא ןּוא ,רעהַא ףױרַא םּוק ;ןגָאז ןּוא ,רימ טימ ןדער ןָאטעג טָאה

 ןיא ןעוועג ךיא ןיּב ךיילג ןּוא* .ןעשעג רעטעּפש זּומ סָאװ ,סָאד ןזייוו ריד
 ,למיה ןיא לּוטש ַא טלעטשעגקעװַא ןעװעג זיא סע ,עז ןּוא .טסייג םעד
 ,ןסעועג זיא סָאװ ,רעד ןּוא* ;לּוטש םעד ףוא ןסעועג ןיא רענייא ןּוא

 -סידרַאס ַא ןּוא סיּפסַאי ַא ןופ יװ ןעוסיוא סָאד ךיז ףיױא טַאהעג טָאה
 ןעוסיױא סָאד יװ ,לוטש םעד םּורַא ןעװעג זיא ןגיוּבנגער ַא ןּוא ;ןייטש

 ןוא ריפ ןעװעג ןענעז לּוטש םעד םּורַא ןּוא םּורַא ןּוא* .דגַארַאמש ַא ןּופ
 ןוא ריפ ןציז ןעועג ךיא ּבָאה ןענָארט יד ףיוא ןּוא ;ןענָארט קיצנַאװצ

 ןעניורק ּפעק ערעייז ףיוא ןּוא ,םישּוּבלַמ עסייוו ןיא ןָאטעגנָא ,םינָקז קיצנַאװצ
 .ןרענּוד ןּוא תולֹוק ןּוא ןצילּב ןעייג סױרַא לוטש םעד ןּופ ןּוא* .דלָאג ןּופ
 ןענעז סָאװ ,לוטש םעד רַאפ ןענערּב ןָאטעג ןּבָאה ןעלקַאפ-רעייפ ןּביז ןּוא

 ןעװעג טלָאװ עס יװ לּוטש םעד רַאפ ןּוא* ;טָאג ןּופ רעטסייג ןּביז יד
 .לָאטשירק יװ ךיילג ,זָאלג ןּופ םִי ַא

 ריפ ,לוטש םעד םּורַא ןּוא םּורַא ןּוא ,לּוטש םעד ןּופ טימ רעד ןיא ןּוא
 ריח עטשרע יד ןּוא"* .ןטה ןופ ןּוא טנרָאפ ןּופ ןגױא טימ לּופ תויַח
 עטירד יד ןּוא ,סקָא ןַא יו הִיַח עטייוצ יד ןּוא ,ּבַײל ַא יװ ןעועג זיא
 ןעװעג זיא היַח עטרעפ יד ןּוא ,ןשטנעמ ַא ןּופ םיִנָּפ ַא טַאהעג טָאה היֵח
 יז ןּופ ענייא עדעי סָאװ ,תויַח ריפ יד ןּוא* .רעלדָא רעקידנעילפ ַא יװ

 ןוא םּורַא ןּוא םּורַא ןגוא טימ לּופ ןענעז ,לגילפ סקעז טַאהעג טָאה
 :ןגָאז ןּוא ,ּור ןייק טינ טכַאנ ןּוא גָאט ןּבָאה ייז ןּוא .קינייװעניא

 ,רעקיטכעמלַא רעד ,רַאה רעד טָאג זיא קילײה ,קילײה ,קילײה
 .ןעמוק טעװ סָאװ ןּוא זיא סָאװ ןּוא ןעוועג זיא סָאװ

 ,ּבולקנַאד ןּוא ,דובָּכ ןּוא ,טייקכעלרעה ןּבעגענּפָא ןּבָאה תויַח יד תעּב ןּוא*
 ןעוט?? ,קיּבייא ןּוא קיּביא טּבעל סָאװ ,לּוטש םעד ףיוא טציז סָאװ םיא ּוצ
 םעד ףיוא ןציז טּוט סָאװ ,םיא רַאפ ןלַאפרעדינַא םינקז קיצנַאװצ ןּוא ריפ יד
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 ןּוא ,קיּבײא ןּוא קיּבײא טּבעל סָאװ ,םיא ּוצ ןקּוּב ךיז ןעּוט ןּוא ,לוטש
 :ןגָאז ןּוא ,לּוטש םעד רַאפ ןעניורק ערעייז ןפרַאװרעדינַא ןעּוט

 ּוצ לּבַקמ ,טָאג רעודנּוא ןּוא רַאה רעזדנּוא ,ּוטסיּב יּואָר!!
 ;טײקרַאטש יד ןּוא דדובָּכ םעד ןּוא טייקכעלרעה יד ןייז
 ןוצָר ןייד ךרוד ןּוא ,גנידצלַא ןפַאשַאּב טסָאה ּוד םירָאװ

 .ןרָאװעג ןפַאשַאּב ןענעז ןּוא ןעוועג ייז ןענעז
 יא סָאװ ,םעד ןּופ טנַאה רעטכער רעד ןיא ןעועג ּבָאה ךיא ןּוא
 ,ןטניה ןּופ ןּוא קינייװעניא ןּבירשַאּב ,רפַס ַא ,לוטש םעד ףיוא ןסעועג 1

 ןקרַאטש ַא ןעועג ּבָאה ךיא ןּוא* .זרומיִתַח ןּביז טימ טעמתַחרַאפ ןּוא
 ןענעפע ּוצ הכֹוז זיא רע :לֹוק ךיוה ַא טימ ןפּורעגסיוא טָאה סָאװ ,ךאלַמ

 ,למיה ןיא טינ רענייק ןּוא* !?תֹומיִתַח יד םיא ןּופ ןָאטּוצּפָא ןּוא רפֵס סָאד

 ּוצ ןעװעג זַרֹוּכּב יא ,דרע רעד רעטנוא רעדָא ,דרע רעד ףיוא רעדָא
 רעייז ּבָאה ךיא ןּוא* .םיא ףױא ןקוק ּוצ רעדָא ,-רפס סָאד ןענעפע
 ּוצ ןייז הכֹוז לָאז סָאװ ,רענייק ןענופעג טינ ךיז טָאה עס תֹמחַמ ,טנייװעג

 םינקז יד ןּופ רענייא ןּוא* .םיא ףױא ןקּוק ּוצ רעדָא ,רפַס טָאד ןענעפע

 טֶבֵׁש םעד ןּופ ויא סָאװ ,ּבַײל רעד ,עז ;טינ ןייו :רימ ּוצ טגָאזעג טָאה

 -רפָס סָאד ןענעפע ּוצ ןעוועג ַחֵצַנִמ טָאה ,ןדִוָד ןּופ ׁשְרֹש רעד ,הדּוהי

 .תומיִתַח ןּביז ענייז ןּוא
 ריפ יד ןּוא לּוטש םעד ןּופ טימ רעד ןיא ןעועג ּבָאה ךיא ןּוא

 עס יװ ךיילג ןייטש טּוט םַאל ַא ,םינָקז יד ןופ טימ רעד ןיא ןּוא ,תויַח
 סָאװ ,ןגוא ןּביז ןּוא רענרעה ןּביז טָאה עס ןּוא ,ןטכָאשעג ןעוװעג טלָאװ

 .דרע רעצנַאג רעד ףיוא טקישעגסױרַא ,טָאג ןּופ רעטסייג ןּביז יד ןענעז

 רעטכער רעד ןּופ רֵפֵס סָאד ןעמּונעגסױרַא טָאה ןּוא ןעמוקעג ויא רע ןּוא
 טָאה רע תעּב ןּוא* .לּוטש םעד ףיוא ןסעזעג זיא סָאװ ,םעד ייּב טנַאה
 םבינקז קיצנַאװצ ןּוא ריפ יד ןּוא תֹויַח ריפ יד ןענעז ,רפָס סָאד ןעמּונעג
 ףרַאה ַא טַאהעג טָאה רענייא רעדעי ןּוא ,םַאל םעד רַאפ ןלַאפעגרעדינַא
 יד ןּופ תֹוליִפּת יד ןענעו סָאװ ,תֶרֹוטק טימ לופ סנקעּב ענעדליג ןּוא

 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ריִׁש םעיינ ַא ןעגנּוזעג ןּבָאה ייז ןּוא" .םיִׁשֹודק
 עניז ןענעפע ּוצ ןּוא רפַס סָאד ןעמענ ּוצ ּוטסיּב יּואְר
 ןייד טימ ןּוא ,ןרָאװעג ןטכָאשעג טסיּב ּוד םירָאװ ,תֹומיִתַח
 ,טָבֵש ןדעי ןּופ טָאג רַאפ ןפיוקסיוא ןָאטעג ּוטסָאה טּולּב
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 טכַאמעג ייז טסָאה ןּוא * ,קלָאפ ןּוא ,המּוא ןּוא ,ןושָל ןּוא

 ןלעװ ייז ןּוא ,טבינַהֹּכ ןּוא הכולמ ַא טָאג רעודנּוא רַאפ
 .דרע רעד ףיוא ןגיניק

 םיכָאלַמ ְךַס ַא ןּופ לֹוק ַא טרעהעג ּבָאה ךיא ןּוא ,ןעועג ּבָאה ךיא ןּוא
 זיא לָאצ רעייז ןּוא ;םינָקז יד ןּוא תֹויַח יד ןּוא לוטש םעד םּורַא ןּוא םּורַא
 ןוא? ,רעטנוױט ןּופ רעטנױט ןּוא ,טננױט ןעצ לָאמ טניױט ןעצ ןעוועג
 :לֹוק ךיוה ַא טימ טגָאזעג ןּבָאה יז

 לּבקמ ,ןרָאװעג ןטכָאשעג ויא סָאװ ,םַאל סָאד ןיא יּואְר
 ןּוא ,הרּובג ןּוא ,המכָח ןּוא ,תֹוריִׁשַע ןּוא ,טכַאמ יד ןייז ּוצ
 .גנושטנעּב ןּוא ,טייקכעלרעה ןּוא ,דובָּכ

 רעטנּוא ןּוא ,דרע רעד ףיוא ןּוא ,למיה ןיא ןיא סָאװ ,האיִרּב עדעי ןּוא :*
 ךיא ּבָאה ,ייז ןיא יא סָאװ ,גנידצלַא ןּוא ,םַי םעד ףיוא ןּוא ,דרע רעד
 :ןגָאז טרעהעג

 ,םַאל םעד ּוצ ןּוא ,לּוטש םעד ףיוא ןציז טּוט סָאװ ,םיא ּוצ
 ןּוא ,טייקכעלרעה יד ןּוא ,דובָּכ רעד ןּוא ,גנושטנעּב יד זיא
 .קיּביא ןּוא קיּביא ףױא טכַאמ יד

 -רעדינַא ןענעז םיִנָקז יד ןּוא .ןִמָא :טגָאזעגכָאנ ןּבָאה תויַח ריפ יד ןוא !+
 .טקוּבעג ךיז ןּבָאה ןּוא ןלַאפעג

 יד ןּופ עניא טנפעעג טָאה םַאל סָאד תעּב ,ןעועג ּבָאה ךיא ןּוא
 יװ ,ןגָאז תוּיַח ריפ יד ןּופ ענייא טרעהעג ּבָאה ךיא ןּוא ;תֹומיִתַח ןּביז |
 סייװ ַא טשרע ,ןעועג ּבָאה ךיא ןּוא" !םּוק :רענוד ַא ןופ לֹוק ַא טימ
 ןוא .ןגױּב ַא טַאהעג טָאה ,ןסעועג םיא ףיוא ויא סָאװ ,רעד ןּוא ,דרעפ
 ַא יװ ןעגנַאנעגסױרַא ןיא רע ןּוא ;ןיורק ַא ןרָאװעג ןּבעגעג םיא זיא סע
 .ןייז ּוצ ַחַצַנמ ידּכ ןּוא ,רוּביג

 יד טרעהעג ךיא ּבָאה ,הֹמיֵתַח עטייווצ יד טנפעעג טָאה רע זַא ןּוא?
 ַא ,ןעמוקעגסױרַא זיא דרעפ רעדנַא ןַא ןּוא* !םּוק :ןגָאז הדיֵח עטייווצ
 ּוצ ןרָאװעג ןּבעגעג זיא ,ןטעזעג םיא ףיוא ויא סָאװ ,םעד ןּוא ;דרעפ טור
 םעד רענייא ןענעגרַה ןלָאז ייז ידּכ ןּוא ,דרע רעד ןּופ םולָש םעד ןעמענ
 .דרעוש עסיורג ַא ןרָאװעג ןּבעגעג םיא ויא סע ןּוא ;ןרעדנַא

 טרעהעג ךיא ּבָאה ,הרמיִתַח עטירד יד טנפעעג טָאה רע זַא ןּוא *
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 ;דרעפ ץרַאװש ַא טשרע ,ןעועג ּבָאה ךיא ןּוא !םּוק :ןגָאז היַח עטירד יד
 ןיז ןיא לָאשגָאװ ַא טַאהעג טָאה ,ןסעועג םיא ףיוא ןיא סָאװ ,רעד ןּוא

 רעד ןיא לֹוק ַא ןעװעג טלָאװ עס יװ ,טרעהעג ּבָאה ךיא ןּוא* .טנַאה
 סָאמ יירד ןּוא ,רָניד ַא רַאפ ץייו סָאמ ַא :ןגָאז ?רויַח ריפ יד ןּופ טימ

 ,טינ ּברַאדרַאפ ןייװ םעד ןּוא לייא םעד ןּוא ,רָניִד ַא רַאפ ןטשרעג
 טרעהעג ךיא ּבָאה ,הֹמיִתַח עטרעפ יד טנפעעג טָאה רע זַא ןּואז

 ,ןעועג ּבָאה ךיא ןּוא" !םּוק :ןגָאז היַח רעטרעפ רעד ןּופ לֹוק סָאד

 ןיז ,ןסעועג םיא ףױא ןיא סָאװ ,רעד ןּוא ,דרעפ ךעלּבלעג ַא טשרע
 ןּוא .ןעגנַאגעגכָאנ םיא ןיא היִּתחַּת-לֹואש רעד ןּוא ;טױט ןעוועג זיא ןעמָאנ
 רעד ןּופ לייט ןטרעפ םעד רעּביא הדטילש ןרָאװעג ןּבעגעג ייז זיא סע

 יד ךרּוד ןּוא ,טיױט טימ ןּוא ,רעגנּוה טימ ןּוא ,דרעווש טימ ןטייט ּוצ ,דרע
 .דרע רעד ןּופ תויַח עדליוו

 רעטנּוא ןעזעג ךיא ּבָאה ,הֹמיִתַח עטפיפ יד טנפעעג טָאה רע זַא ןּוא?
 םעד ןגעוונופ ןרָאװעג טעגרַהעג ןענעז סָאװ ,יד ןּופ תומָשנ יד ַחַּבוִמ םעד

 ןּוא? .טגײלעגּפָא ןּבָאה ייז סָאװ ,תודָע םעד ןגעוונופ ןּוא ,טָאג ןּופ טרָאװ
 ּוד ,רַאה ָא ,גנַאל יװ :ןגָאז ּוצ יװַא ,לֹוק ךיוה ַא טימ ןגירשעג ןּבָאה יז

 רַאפ ןייז םקֹונ ךיז ןּוא ןטּפשִמ טינ ּוטסעװ ,רעקיטּפַאהרָאװ ןּוא רעקיליײה
 ןּבעגעג זיא סע ןּוא !?דרע רעד ףיוא ןעניואוו סָאװ ,יד ןָא טּולּב רעזדנּוא

 ,ןרָאװעג טגָאזעג ייז זיא סע ןּוא ,דיילק סייוו ַא ייז ןּופ םענייא ןדעי ןרָאװעג
 ערעייז ןּוא טכענקטימ ערעייז ךיוא ויּב ,טייצ עצרוק ַא ןעור ךָאנ ןלָאז ייז זַא

 .גנַאג רעייז ןליפרעד ןלעװ ,ייז ױװיֹוזַא ןרעװ טייטעג ןפרַאד סָאװ ,רעדירּב
 ,המיִתַח עטסקעו יד טנפעעג טָאה רע תעּב ,ןעזעג ּבָאה ךיא ןּוא

 ץרַאוש ןרָאװעג זיא ןּוז יד ןּוא ;שינרעטיצדרע עסיורג ַא ןעוועג זיא סע ןּוא
 יד ןּוא * ;טּולּב יװ ןרָאװעג זיא הֶנָבל עצנַאג יד ןּוא ,רָאה ןּופ קַאז ַא יו
 טּוט םיוּבנגַײפ ַא יװ ,דרע רעד ףיוא ןלַאפעג ןענעז למיה םעד ןּופ ןרעטש
 ַא ןּופ טלסירטעג טרעװ רע תעּב ,ןגייפ עקיטייצ-טינ ענייז ןפרַאווּפָארַא
 תעּב ,הֹליִגמ ַא יװ ןרָאװעג ןָאטעגּפָא יא למיה רעד ןּוא ** .טניװ ןקרַאטש
 טקורעגסױרַא ןענעז לוניא ןּוא גרַאּב רעדעי ןּוא ;טלקיװעגפיונוצ טרעוװ יז
 ,םירָׂש יד ןּוא ,דרע רעד ןּופ םיכָלמ יד ןּוא* .רעטרע ערעייז ןּופ ןרָאװעג
 טכענק רעדעי ןֹּוא ,םביִפיִקַּת יד ןּוא םידיִגֹנ יד ןּוא ,טַײלטּפױה יד ןּוא
 יד ןּופ ןולעפ יד ןיא ןּוא ןלייה יד ןיא ןגרָאּברַאפ ךיז ןּבָאה ,רעיירפ ןּוא
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 ףיוא טלַאפ :ןולעפ יד ּוצ ןּוא גרעּב יד ּוצ טגָאזעג ןּבָאה ייז ןּוא* ;גרעּב
 םעד ףיוא טציז סָאװ ,םעד ןּופ םיִנָּפ םעד ןּופ ודנוא טגרָאּברַאפ ןּוא זדנּוא
 רעסיורג רעד םירָאװ" !םַאל םעד ןּופ ןרָאצמירג םעד ןּופ ןּוא ,לוטש
 ?ןייטשַאּב ןעק רעװ ןּוא ,טנעענעג טָאה ןרָאצמירג רעייז ןּופ גָאט

 ןופ ןקע ריפ יד ייּב ןייטש סםיכָאלַמ ריפ ןעועג ךיא ּבָאה םעדכָאנ ןּוא ן

 לָאז טניװ ןייק זַא ,דרע רעד ןּופ ןטניוו ריפ יד ןטלַאה ןּוא ,דרע רעד
 .םיוּב םּוׁש ןייק ףיוא רעדָא ,םִי םעד ףיוא רעדָא ,דרע רעד ףיוא ןוָאלּב טינ

 סָאװ ,גנַאגפיואנוז םעד ןּופ ןייגפיוא ךאלַמ ןרעדנַא ןַא ןעזעג ּבָאה ךיא ןּוא

 ַא טימ ןגירשעג טָאה רע ןּוא ;טָאג ןקידעּבעל םעד ןּופ םתֹוח םעד טָאה
 ןקידעשַאּב ּוצ ןרָאװעג ןּבעגעג זיא סע ןעמעוו ,םיכָאלַמ ריפ יד ּוצ לֹוק ךיוה

 טינ ךױא ,דרע יד טינ טקידעשַאּב :ןגָאז ּוצ יװַא* ,םִי םעד ןּוא דרע יד

 טכענק יד טעמתַחעג ןּבָאה ןלעװ רימ ויּב ,רעמייּב יד טינ ךיוא ,םִי םעד
 לָאצ יד טרעהעג ּבָאה ךיא ןּוא* .סנרעטש ערעייז ףיוא טָאג רעזדנּוא ןּופ

 קיצרעפ ןּוא ריפ ןּוא טרעדנּוה :טעמתַחרַאפ ןעוועג ןענעז סָאװ ,יד ןּופ
 :לאָרׂשיייַנּב יד ןּופ טֶבֵׁש ןדעי ןּופ טעמתַחרַאפ ,טנזיוט

 ,טנױט ףלעװצ טעמתַחרַאפ ןעוװעג ןענעז הדוהי טֶבֵׁש םעד ןופ
 ,טנױט ףלעװצ ןבּואר טֶבֵׁש םעד ןּופ

 ,טוױט ףלעװצ דֶג טֶבֵׁש םעד ןּופ

 ,טנוױט ףלעװצ רׁשָא טָבֵׁש םעד ןּופ *

 ,טנױט ףלעווצ ילָּתפַנ טֶבֵׁש םעד ןּופ

 ,טחױט ףלעװצ הָׂשנמ טֶבֵש םעד ןּופ
 ,טנזױט ףלעװצ ןֹועמִׁש טֶבֵׁש םעד ןּופ'

 ,טנױט ףלעווצ יִוֵל טֶבֵׁש םעד ןּופ
 ,טױט ףלעוװצ רָכׂשָׂשִי טֶבֵׁש םעד ןּופ
 ,טניױט ףלעווצ ןּולּובז טָבָׁש םעד ןופ

 ,טױט ףלעװצ ףסֹוי טֶבֵׁש םעד ןּופ
 .טניױט ףלעװצ טעמתַחרַאפ ןעוװעג ןענעז ןיִמִינְּב טֵבֵׁש םעד ןּופ

 רענייק סָאװ ,ןֹוַּה רעסיורג ַא טשרע ,ןעועג ךיא ּבָאה םעדכָאנ'
 ,םיטָבש עלַא ןּופ ןּוא המוא רעדעי ןּופ ,ןלייצרעּביא טנָאקעג טינ םיא טָאה
 ,םַאל םעד רַאפ ןּוא לּוטש םעד רַאפ ןייטש ,תרונושל ןּוא ,רעקלעפ ןּוא
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 יז ןּוא ;טנעה ערעייז ןיא ןעמלַאּפ ןּוא ,רעדיילק עטייוו ןיא ןָאטעגנָא
 :ןגָאז ּוצ יװַא ,לֹוק ךיוה ַא טימ ןעיירש

 םעד ףיוא טציז סָאװ ,טָאג רעזדנוא ּוצ טרעהעג העּוׁשי יד

 !םַאל םעד ּוצ ןּוא לּוטש
 םּורַא ןּוא לוטש םעד םּורַא ןּוא םּורַא ןענַאטשעג ןענעז םיכָאלַמ עלַא ןּוא יז
 לּוטש םעד רַאפ ןלַאפעגרעדינַא ןענעז ייז ןּוא ;תויַח ריפ יד ןּוא םיִנָקְז יד

 :טגָאזעג ןּוא * ,טָאג ּוצ טקוּבעג ךיז ןּבָאה ןּוא ,רעמינּפ ערעייז ףיוא

 ,ּבױלקנַאד ןּוא ,הֹמכָח ןּוא ,טייקכעלרעה ןּוא ,גנישטנעּב !ְןֵמָא
 טָאג רעודנּוא ּוצ ןרעהעג ,טכַאמ ןּוא ,הרּובג ןּוא ,דובָּכ ןּוא

 .ןָמָא !קיּבײא ןּוא קיּביא ףיוא
 יד :טגָאועג רימ ּוצ ןּוא טרעפטנעעג טָאה טבינקו יד ןּופ רענייא ןּוא

 ןּוא יז ןענעז רעװ ,רעדיילק עסייוו יד ןיא ןָאטעגנָא ןענעז סָאװ ,עקיזָאד

 .טסייוו ּוד ,רַאה ןיימ :םיא ּוצ טגָאזעג ּבָאה ךיא ןּוא:+ ?ייז ןעמּוק ןענַאוװנּופ
 ַא ןופ סױרַא ןעמוק סָאװ ,יד ןענעז טָאד :טנָאועג רימ ּוצ טָאה רע ןּוא
 טכַאמעג ייז ןּבָאה ןּוא ,רעדיילק ערעייז ןשַאװעג ןּבָאה ייז ןּוא ,הרָצ רעסיורג
 םעד רַאפ יז ןענעז רעּבירעד" .םַאל םעד ןּופ טּולּב םעד ןיא סייוו
 ,רעד ןּוא ;לכיֵה ןייז ןיא טכַאנ ןּוא גָאט םיא ןעניד יז ןּוא ,טָאג ןּופ לּוטש

 .יז רעּביא טלעצעג ןייז ןטײרּפשסױא טעװ ,לוטש םעד ףיוא טציז סָאװ
 טעװ ךױא ;ןטשרָאד טינ רעמ ךױא ןּוא ,ןרעגּוה טינ רעמ ןלעװ יז"

 ,םַאל סָאד םירָאװ* ;ץיה םּוש ןייק טינ ךיוא ,ייז רעּביא ןלַאפ טינ ןּוז יד
 ןוא ,ךעטסַאּפ רעיז ןיז טעװ ,לּוטש םעד ןופ טימ רעד ןיא ויא סָאװ
 ןשיװּפָא טעװ טָאג ןוא ;רעסַאװ קידעּבעל ןּופ ןלַאװק ּוצ ןריפ ייז טעו
 .ןגוא ערעייז ןופ רערט עדעי

 ַא ןעמוקעג יא ,הדמיִתַח עטעּבו יד טנפעעג טָאה רע תעּב ןּוא "
 ךיא ןּוא" .הֹעָש רעּבלַאה ַא ןּופ ךֶׁשֶמ םעד םּורַא למיה ןיא טייקליטש

 יז זיא סע ןּוא ;טָאג רַאפ ןעייטש סָאװ ,םיכָאלַמ ןּביז יד ןעזעג ּבָאה
 .תורפוש ןּביז ןרָאװעג ןּבעגעג

 םעד ייּב ןענַאטשעג ויא ןּוא ןעמוקעג זיא ְךאלַמ רערעדנַא ןַא ןּוא ?
 ןּבעגעג םיא ויא סע ןּוא ;ןַאפרעַײּפ ענעדליג ַא טַאהעג טָאה רע ןּוא ,ַחָּבוִמ
 עלַא ןּופ תוליִפּת יד ּוצ ןּבעגוצ סע לָאז רע ידּכ ,תֶרֹוטְק ךַס ַא ןרָאװעג
 :לוטש םעד רַאפ ןעװעג ויא סָאװ ,ַחֵּבִמ םענעדליג םעד ףיוא םיִׁשֹודק
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 ןענעז םישֹודק יד ןּופ !רוליִפּת יד טימ תֶרֹוטק םעד ןּופ ךיור רעד ןּוא

 טָאה ְךאֹלַמ רעד ןּוא" .טנַאה סכָאלַמ םעד ןּופ טָאג רַאפ ןעגנַאגעגפױרַא

 ןופ רעיפ םעד טימ טליפעגנָא יז טָאה רע ןּוא ,ןַאפרעַײּפ יד ןעמונעג
 ןעמוקעג ןענעז עס ןּוא ;דרע רעד ףיוא ןָאטעג ףרָאװ ַא יז ןּוא ,ַחֵּבוִמ םעד

 .שינרעטיצדרע ןַא ןּוא ,ןצילּב ןּוא ,תולֹוק ןּוא ,ןרענּוד

 ןּבָאה ,זרורפוש ןּביז ייד טַאהעג ןּבָאה סָאװ ,םיכָאלַמ ןּביז יד ןּוא *
 סע ןּוא :ןוָאלּבעג טָאה ױעטשרע רעד ןּוא' .ןוָאלּב ּוצ ןעוועג ןיכָמ ךיז
 ןענעז יז ןּוא ,טּולּב טימ טשימעגסיוא ,רעייפ ןּוא לגָאה ןעמוקעג זיא

 דרע רעד ןּופ לייט רעטירד ַא ןּוא .דרע רעד ףיוא ןרָאװעג ןפרָאװעג

 טנערּברַאפ ויא רעמייּב יד ןּופ לייט רעטירד ַא ןּוא ,ןרָאװעג טנערּברַאפ זיא
 .ןרָאװעג טנערּברַאפ זיא זָארג ענירג עצנַאג סָאד ןּוא ,ןרָאװעג

 ַא יװ ןעװעג זיא סע ןּוא :ןָאלּבעג טָאה ְךאלַמ רעטייווצ רעד ןּוא *
 ןיא ןרָאװעג ןפרָאװעגנַײרַא טלָאװ ,רעייפ טימ טנערּב סָאװ ,גרַאּב רעסיורג

 סע ןּוא" .טּולּב ןרָאװעג זיא םִי םעד ןּופ לייט רעטירד ַא ןּוא ;ןײרַא םִי

 ,שםִי ןיא ןשינעפעשַאּב עקידעּבעל יד ןּופ לייט רעטירד ַא ןּברָאטשעג זיא

 .ןרָאװעג טרעטשעצ ויא ןפיש יד ןּופ לייט רעטירד ַא ןּוא
 יא ןרעטש רעסיורג ַא ןּוא :ןוָאלּבעג טָאה ךאלמ רעטירד רעד ןּוא !*

 ןלַאפעג זיא רע ןּוא ,לקַאפ ַא יװ טנערּבעג טָאה סָאװ ,למיה ןּופ ןלַאפעג

 ןוא= .רעסַאװ ןלַאװק יד ףיוא ןּוא ןכייט יד ןּופ לייט ןטירד םעד ףיוא

 רעטירד ַא ןּוא ;טּומרעװ ןפּורעגנָא טרעװ ןרעטש םעד ןּופ ןעמָאנ רעד
 ןענעז ןשטנעמ ְךַס ַא ןּוא ;טּומרעװ ןרָאװעג זיא ןרעסַאװ יד ןּופ לייט

 .רעטיּב ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז ייז תֹמחַמ ,ןרעסַאװ יד ןּופ ןּברָאטשעג
 ןּופ לייט רעטירד ַא ןוא :ןוָאלּבעג טָאה ךאלַמ רעטרעפ רעד ןּוא

 ןּוא ,הנָבל רעד ןּופ לייט רעטירד ַא ןּוא ,ןרָאװעג ןגָאלשעג זיא ןז רעד

 לָאז יז ןּופ לייט רעטירד רעד ידּכ ,ןרעטש יד ןּופ לייט רעטירד ַא
 ,לייט ןטירד ןייז ןיא ןענייש טינ לָאז גָאט רעד ןּוא ,ןרעװ טרעטצניפרַאפ

 .ןפֹוא ןּבלעז םעד ףיוא טכַאנ יד ןּוא
 ןעילפ רעלדָא ןַא טרעהעג ּבָאה ךיא ןּוא ,ןעועג ּבָאה ךיא ןּוא *

 סָאװ ,יד ּוצ ַײװ ,ַײװ ,ַײװ :לֹוק ךיה ַא טימ ןגָאז ןּוא ,למיה ןטימ ןיא
 ןופ רפֹוש םעד ןּופ תולֹוק ערעדנַא יד ןגעוונופ ,דרע רעד ףיוא ןעניואוו

 .זָאלּב ךָאנ ןפרַאד סָאװ ,םיכָאלַמ יירד יד
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 ןלַאפ ןעועג ּבָאה ךיא ןּוא :ןוָאלּבעג טָאה ְךאֹלַמ רעטפיפ רעד ןּוא
 ןרָאװעג ןּבעגעג םיא זיא סע ןּוא ;דרע רעד ּוצ למיה ןּופ ןרעטש ַא ם
 טנפעעג טָאה רע ןּוא* .םֹוהֹּת םעד ןּופ טנורגּפָא םעד ןּופ לסילש רעד

 םעד ןּופ ךיור ַא ןעגנַאגעגפױרַא ויא סע ןּוא :םֹוהֹּת םעד ןּופ טנּורגּפָא םעד
 טפּול יד ןּוא ןּוז יד ןּוא ;ןוויֹוא ןסיױרג ַא ןּופ ךיור רעד יװ ,טנורגּפָא
 ןוא* .טנורגּפָא םעד ןּופ ךיור םעד ךרוד ןרָאװעג טרעטצניפרַאפ ןענעז

 זיא יז ןּוא ,דרע רעד ףיוא ןקירעשַײה ןעמוקעגסױרַא ןענעז ךיור םעד ןּופ
 .דרע רעד ןּופ ןשידקע יד טכַאמ ןּבָאה עס יװ ,טכַאמ ןרָאװעג ןּבעגעג

 זָארג סָאד ןקידעש טינ ןלָאז ייז זַא ,ןרָאװעג טגָאזעגנָא יז זיא סע ןּוא*
 טרעיינ ,םיוּב םּוׁש ןייק טינ ךיוא ,סנירג םּוש ןייק טינ ךיוא ,דרע רעד ןּופ

 ערעיז ףױא טָאג ןופ םבתֹוח םעד טינ ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ענױזַא רָאנ
 ,ןטײט טינ יז ןלָאז יז זַא ,ןרָאװעג ןּבעגעג יז ויא סע ןּוא* .סנרעטש

 זיא גנוקינייּפ רעייז ןּוא ;םישָדַח ףניפ ןרעװ טקינײּפעג ןלָאז ייז זַא טרעיינ
 ןוא"* .ןשטנעמ ַא טכעטש רע תעּב ,שידקע ןַא ןּופ גנּוקינייּפ יד יװ ןעוועג
 ןפֹוא-ןיִאּב םיא ןלעװ ןּוא ,טױט םעד ןכּוז ןשטנעמ יד ןלעװ געט ענעי ןיא

 ןּופ טעװ טױט רעד ןּוא ,ןּברַאטש ּוצ ןרענַאּב ןלעװ ייז ןּוא ;ןעניפעג טינ
 .ןענירטנַא יז

 דרעפ ּוצ ךעלנע ןעװעג זיא ןקירעשַײה יד ןופ ןעוסיוא סָאד ןּוא'
 ןעװעג ןטלָאװ עס יװ ,ּפעק ערעייז ףיוא ןּוא ;הדמָחלִמ .ּוצ טיײרּבעגנָא
 ןּופ רעמינָּפ יו ןעוועג ןענעז רעמינָּפ ערעייז ןּוא ,דלָאג ּוצ ךעלנע ןעניורק
 ערעייז ןּוא ,רעּביײװ ןּופ רָאה יד יװ רָאה טַאהעג ןּבָאה ייז ןּוא* .ןשטנעמ

 סרעצנַאּפ טַאהעג ןּבָאה ייז ןּוא" .ןּבַײל ןּופ ןייצ יד יװ ןעוועג ןענעז ןייצ

 ערעיז ןּופ שור רעד ןּוא ,ןוייא ןּופ סרעצנַאּפ ןעװעג ןטלָאװ סָאד יװ
 ןגָאא סָאװ ,דרעפ ְךַס ַא טימ ןגעװטַײר ןּופ שיור רעד יװ ןעוװעג זיא לגילפ
 ןוא ;סרעכעטש ןּוא ,ןשעדקע ּוצ ךעלנע ןקע ןּבָאה יז ןּוא * .הֹמָחלִמ ןיא
 יו: ,םיִׁשָדַה ףניפ ןשטנעמ ןקידעש ּוצ טכַאמ רעייז זיא ןקע ערעייז ןיא
 ןייז ;םבֹוהּת םעד ןּופ ְךאלַמ םעד ךלֶמ ַא רַאפ ךיז רעּביא טַאהעג ןּבָאה
 רע טָאה ןושָל ןשיכירג םעד ןיא ןּוא ,ןֹודַבַא זיא ׁשֶדֹוקןוׁשָל ףיוא ןעמָאנ
 .ןָאילָאּפַא ןעמָאנ םעד טַאהעג

 ןקיטייוו ייווצ ךָאנ ןעמּוק עס ,עז ;רעּבירַא זיא קיטייו רעטשרע רעד *
 .םעדכָאנ
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 טרעהעג ּבָאה ךיא ןּוא ,ןוָאלּבעג טָאה ְךאלַמ רעטסקעז רעד ןוא *
 יא סָאװ ,זַרָּבִמ םענעדליג םעד ןּופ רענרעה ריפ יד ןשיװצ ןּופ לֹוק ַא
 :רפֹוש םעד טַאהעג טָאה סָאװ ,ךאלַמ ןטסקעז םעד ּוצ ןגָאז:* ,טָאג רַאפ
 ךייט ןסיורג םעד ייּב ןדנוּבעג ןענעז סָאװ ,םיִכָאלַמ ריפ יד ףיוא דניּב
 ןענעז סָאװ ,ןרָאװעג ןדננעגפיוא ןענעז םיִכָאלַמ ריפ יד ןּוא* .זרָרּפ
 יז ידּכ ,רָאי ןּוא שדֹוח ןּוא גָאט ןּוא העָש רעד ףיוא ןרָאװעג טיירּבעגנָא

 ןופ תולָיַח יד ןּופ לָאצ יד ןּוא .ןשטנעמ לייט ןטירד םעד ןטייט ןלָאז

 בָאה ךיא ;טױט ןעצ לָאמ טנױט ןעצ לָאמיײװצ ןעוועג זיא סרעטַײר
 ,גנואעז רעד ןיא דרעפ יד ןעזעג ךיא בָאה יױזַא ןּוא 7 .לָאצ רעייז טרעהעג
 ןּופ יװ סרעצנַאּפ טַאהעג ןּבָאה ייז :ןסעזעג ייז ףיוא ןענעז סָאװ ,יד ןּוא

 ןענעז דרעפ יד ןּופ ּפעק יד ןּוא ;לּבעװש ןּופ ןּוא ?רֶלָכּת ןּופ ןּוא רעייפ
 ךיור ןּוא רעייפ סױרַא טייג רעליימ ערעייז ןּופ ןּוא ,ןּבַײל ןּופ ּפעק יד יװ
 ןשטנעמ לייט רעטירד ַא זיא תֹוּכַמ יירד עקיזָאד יד ךרוד * .לּבעװש ןּוא
 סָאװ ,לּבעװש םעד ןּוא ךיור םעד ןּוא רעייפ םעד ךרּוד ,ןרָאװעג טייטעג

 דרעפ יד ןּופ חֹוּכ רעד םירָאװ* .רעליימ ערעייז ןּופ ןעמוקעגסױרַא ןענעז
 ךעלנע ןענעז ןקע ערעייז טירָאװ ;ןקע ערעייז ןיא ןּוא ליומ רעייז ןיא זיא

 .ןקידעשַאּב יז ןעּוט יז טימ ןּוא ,ּפעק ןּבָאה ןּוא ,ןעגנַאלש ּוצ
 ךרוד ןרָאװעג טייטעג טינ ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ עקירעּביא יד ןּוא

 ערעייז ןּופ םיִׂשעַמ יד ףיוא ןָאטעג הבּושּת ןייק טינ ןּבָאה ,תוּכַמ עקיָאד יד

 ןופ רעטעגּפָא ּוצ ןּוא רעטסייג עזייּב ּוצ ןקּוּב טינ ךיז ןלָאז ייז זַא ,טנעה
 סָאװ ,ץלָאה ןּופ ןּוא ,ןייטש ןּופ ןּוא ,רעּפוק ןּופ ןּוא ,רעּבליז ןּופ ןּוא ,דלָאג

 ןָאטעג הבּושּת ןייק טינ ןנָאה ייז ןּוא** ;ןייג טינ ,ןרעה טינ ,ןעז טינ ןענעק
 ,תֹוז רעיז ףױא טינ ,ףושיִּכ ןּבַײרט רעייז ףיוא טינ ,תוחיִצר ערעייז ףיוא

 .תובָנג ערעייז ףיוא טינ

 ,למיה ןּופ ןרעדינּפָארַא ךאלַמ ןקרַאטש ןרעדנַא ןַא ןעזעג ּבָאה ךיא ןּוא ש
 ,ּפָאק ןייז ףיוא ןעוועג ויא ןגיוּבנגער רעד ןּוא ;ןקלָאװ ַא טימ ןָאטעגנָא

 ןוא* ;רעיײפ ןּופ ןלַײז יװ סיפ ענייז ןּוא ,ןּוז יד יװ ןעוװעג זיא םיִנָּפ ןייז ןּוא
 טלעטשעג טָאה רע ןּוא .רֹפֵס ןפָא ןיילק ַא טנַאה ןייז ןיא טַאהעג טָאה רע
 רע ןּוא* ,דרע רעד ףיױא ןקניל ןייז ןּוא ,םַי םעד ףיױא סּופ ןטכער ןייז
 רע תעּב ןּוא .ּבַײל ַא טלירּב עס יװ ,-?ֹוק ךיוה ַא טימ ןגירשעג טָאה
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 תעּב ןּוא* .תולֹוק ערעייז ןזָאלעגסױרַא ןרענוד ןּביז יד ןּבָאה ,ןגירשעג טָאה
 טיײרּבעגנָא ןעוועג ךיא ןיּב ,תולֹוק ערעייז ןזָאלעגסױרַא ןּבָאה ןרענוד ןּביז יד

 יד עמתַחֹרַאפ :ןגָאז למיה ןּופ לֹוק ַא טרעהעג ּבָאה ךיא ןּוא ;ןּבײרש ּוצ
 .טינ יז ּביירשרַאפ ןּוא ,טדערעגסױרַא ןּבָאה ןרענוד ןּביז יד סָאװ ,ןכַאז
 ףיא ןּוא םִי םעד ףױא ןייטש ןעועג ּבָאה ךיא סָאװ ,ךאלַמ רעד ןּוא'

 טָאה ןוא" ,למיה םּוצ טנַאה עטכער ןייז ןּביױהעגפיוא טָאה ,דרע רעד
 ןפַאשַאּב טָאה סָאװ ,קיּביײא ןּוא קיּבײא טּבעל סָאװ ,םעד ייּב ןריואוושעג

 ,ןכַאז יד ןּוא דרע יד ןּוא ,ןענירד ןענעז סָאװ ,ןכַאז יד ןּוא למיה םעד

 זַא ,ןענירד ןענעז סָאװ ,ןכַאז יד ןּוא םִי םעד ןּוא ,ןענירד ןענעז סָאװ
 ןופ לֹוק םעד ןּופ געט יד ןיא טרעיינ' ,טייצ ןייק ןייז טינ רעמ טעװ עס

 טעװ טלָאמעד ,ןוָאלּב ּוצ טײרּבעגנָא ןייז טעװ רע תעּב ,ךאלמ ןטעּביז םעד
 ענייז ּוצ טגָאזעגנָא טָאה רע יװ טול ,טָאג ןּופ דֹוס רעד ןרעװ טקידנערַאפ

 .םיאיִבִנ יד ,טכענק
 ןָאטעג רעדיוװ טָאה ,למיה ןּופ טרעהעג ּבָאה ךיא סָאװ ,לֹוק סָאד ןּוא *

 רעד ןיא ןפָא יא סָאװ ,-רפס סָאד םענ ,ייג :ןגָאז ןּוא ,רימ טימ ןדער
 .דרע רעד ףױא ןּוא םַי םעד ףיױא ןייטש טּוט סָאװ ,ךאלַמ םעד ןּופ טנַאה
 לָאז רע וַא ,טגָאזעג םיא ּבָאה ןּוא ,ךאלַמ םּוצ ןעננַאגעג ןיּב ךיא ןּוא'

 סע סע ןּוא סע םענ :טגָאועג רימ ּוצ רע טָאה .??רָּפַס סָאד ןּבעג רימ
 סע טעװ ליױמ ןייד ןיא רָאנ ,ךיוּב ןייד רעטיּב ןכַאמ טעװ עס ןּוא ,ףיוא
 סכָאלַמ םעד ןּופ לרְּפַס סָאד ןעמּונעג ּבָאה ךיא ןּוא * .קינָאה יװ סיז ןייז

 סו לױמ ןיימ ןיא ןעװעג ויא סע ןוא ,ןסעגעגפיױא סע ּבָאה ןּוא טנַאה
 .רעטיּב ןרָאװעג ךיוּב ןיימ ויא ,ןסעגעגפיוא סע ּבָאה ךיא זַא ןּוא ;קינָאה יו
 רעּביא ןגָאז תואיִבנ לָאמַא רעדיװ טוּומ וד :טגָאועג רימ ּוצ טָאה עמ ןּוא וי
 .םיכָלמ ןּוא ,תונושל ןּוא ,רעקלעפ ןּוא ,תומּוא ךַס ַא

 ,טּור ַא ּוצ ךעלנע ,לקעטשריור ַא ןרָאװעג ןּבעגעג רימ זיא סע ןּוא אי
 ןּופ -לכיֵה םעד טסעמ ןּוא ,ףיױא ייטש :טגָאזעג טָאה רענייא ןּוא

 ,ףיוהרָאפ םעד ןּוא" .ןירעד ןעניד סָאװ ,יד ןּוא ,ַחָּבֹוְמ םעד ןּוא ,טָאג
 םירָאװ ,טינ םיא טסעמ ןּוא סיוא ןָאל ,לכיֵה םעד ןּופ ןסיורד ןיא זיא סָאװ
 יד ןטערטעצ ןלעװ ייז ןּוא ,זרומּוא יד רַאפ ןרָאװעג ןּבעגעג זיא רע
 ענימ ןכַאמ לעװ ךיא ןּוא* .םיִׁשָדַח קיצרעפ ןּוא ייווצ טָאטש עקילייה
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 קיצכעז ןּוא טרעדנּוה ייווצ טנויױט ןגָאז תואיִבֹנ ןלָאז ייז זַא ,תודָע ייווצ
 ןוא רעמיײּבטרעּבלַײא ייווצ יד ןענעז עקיזָאד יד* .קעז ןיא ןָאטעגנָא ,געט

 ,דרע רעד ןּופ רַאה םעד רַאפ ןעייטש סָאװ ,תורֹונמ ייווצ יד
 סױרַא רעייפ ַא טייג ,ןקידעש ּוצ יז טרעגַאּב רעצימע ּביוא ןּוא *

 טעװ רעצימע ּבױא ןּוא ;טניּפ ערעייז טרעצרַאפ ןּוא ליומ רעייז ןּופ
 .ןרעװ טײטעג ןפֹוא ןקיזָאד םעד ףױא רע וומ ,ןקידעש ּוצ ייז ןרעגַאּב
 טינ לָאז עס וַא ,למיה םעד ןסילשרַאפ ּוצ טכַאמ יד ןּבָאה עקיזָאד יד'

 רעּביא טכַאמ ןּבָאה ייז ןּוא ;ןגָאז תואיִבְנ רעייז ןּופ געט יד ןיא ןענעגעד
 רעדעי טימ דרע יד ןגָאלש ּוצ ןּוא ,טּולּב ןיא ןרעקרַאפ ּוצ ייז ,ןרעסַאװ יד

 .רָאנ ןליו ייז יװ טּפָא יװַא ,הֹּכִמ

 יד טעװ ,ןגָאז תֹודָע רעייז טקידנערַאפ ןּבָאה ןלעװ ייז זַא ןּוא

 יז ןּוא ,המָחלִמ יז טימ ןריפרַאפ ,םֹוהֹּת םעד ןופ ףױרַא טמוק סָאװ ,היֵח
 יד ןיא ןגיל ןלעװ רעּבַײל עטיוט ערעייז ןּוא* .ןטייט ייז ןּוא ןייז ַחֵצַנמ
 ןּוא םֹודס ןפּורעגנָא קיטסיײג טרעװ סָאװ ,טָאטש רעסיורג רעד ןּופ ןסַאג

 ןשיוצ ןּופ ןּוא" .ןרָאװעג טקיצײרקעג זיא רַאה רעייז ךיוא ּואוו ,םִיַרצִמ
 ערעייז ףיוא ןעמ טקּוק ,רעקלעפ ןּוא ,תונֹושל ןּוא ,םיטָבש ןּוא ,תומּוא יד
 עטיוט ערעייז זַא ,טינ ןזָאל ייז ןּוא ,געט ּבלַאה ַא ןּוא ירד רעּבַײל עטיוט

 ןעניואו סָאװ ,יד ןּוא .-רבק ַא ןיא ןרעװ טגײלעגנַײרַא ןלָאז רעּבַײל

 ןּוא ,קיטסול ךיז ןכַאמ ןּוא ייז רעּביא ַחֵמַׂשֹמ ךיז ןענעז ,דרע רעד ףיוא

 םיאיִבנ ייווצ עקיזָאד יד תֹמחַמ ,תֹווָּתַמ ןרעדנַא םעד רענייא ןקיש ןלעװ יז

 .דרע רעד ףיוא ןעניואוו סָאװ ,יד טקיניײּפעג ןּבָאה
 ןופ םעטָא-סנּבעל רעד ויא געט ּבלַאה ַא ןּוא יירד יד ךָאנ ןּוא

 ןּוא ,סיפ ערעייז ףיוא ןענַאטשעג ןענעז ייז ןּוא ,ייז ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא טָאג
 יז ןּוא ,טקּוקעגנָא יז ןּבָאה סָאװ ,יד ףיוא ןלַאפעג ויא הדמיַא סיורג

 !רעהַא ףױרַא טמּוק :יײז ּוצ ןגָאז למיה ןּופ לֹוק ךיוה ַא טרעהעג ןּבָאה
 םיאנֹוׂש ערעייז ןּוא ,ןירַא למיה ןיא ןקלָאװ םעד ףיוא ףױרַא ןענעז יז ןּוא

 -דרע עסױרג ַא ןעװעג זיא הֹעָש רענעי ןיא ןּוא** .טקּוקעגנָא יז ןּבָאה
 עס ןּוא ,ןלַאפעגנַײא ויא טָאטש רעד ןּופ לייט רעטנעצ ַא ןּוא ,שינרעטיצ
 :ןענױשרַאּפ טנוױט ןּבז שינרעטיצדרע רעד ןיא ןרָאװעג טעגרַהעג ןענעז
 -דובָּכ ןּבעגעגּפָא ןּבָאה ןּוא ןרָאװעג ןקָארשרעד ןענעז עקירעּביא יד ןּוא
 .למיה ןּופ טָאג םעד ּוצ
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 טמּוק קיטייװ רעטירד רעד ,עז ;רעּבירַא זיא קיטייװ רעטייווצ רעד !!

 .ןָא דלַאּב
 ןעמּוקעג ןענעז סע ןּוא ,ןוָאלּבעג טָאה ְךאלַמ רעטעּביז רעד ןּוא *

 :ןגָאז וצ יױזַא ,למיה ןיא תולֹוק עכיוה
 ןּופ תֹוכלַמ סָאד ןרָאװעג זיא טלעװ רעד ןּופ תוכלַמ סָאד
 ףיוא ןגיניק טעװ רע ןּוא ;ַחיִשָמ ןייז ןּופ ןּוא רַאה רעודנוא

 .קיּבייא ןּוא קיּביײא
 ,ןענָארט ערעייז ףיוא טָאג רַאפ ןציז סָאװ ,םינקז קיצנַאװצ ןּוא ריפ יד ןּוא !*

 ןּוא ,טָאג ּוצ טקוּבעג ךיז ןּבָאה ןּוא רעמינָּפ ערעייז ףיוא ןלַאפעג ןענעז

 :טגָאזעג
 סָאװ ,רעקיטכעמלַא ּוד ,טָאג רַאה ,ָא ,ריד ןעקנַאד רימ

 ןייד ןעמּונעג טסָאה ּוד תֹמחַמ ,ןעוועג טסיּב סָאװ ןּוא טסיּב
 תומּוא יד ןּוא!* .ןגיניק ןָאטעג טסָאה ןּוא טכַאמ עסיורג
 יד ןּוא ,ןרָאצמירג ןייד זיא ןעמוקעג ןּוא ,טנרעצעג ןּבָאה
 םעד ןּבעג ּוצ ןּוא ,ןרעװ ּוצ טּפשִמעג ,םיתָמ יד ןּופ טייצ

 ןּוא ,םישֹודק יד ּוצ ןּוא ,םיאיִבנ יד ,טכענק ענייד ּוצ רַכֹׂש

 יד ןּוא עניילק יד ,ןעמָאנ ןייד רַאפ ארֹומ ןּבָאה סָאװ ,יד ּוצ

 .דרע יד ןּברַאדרַאפ סָאװ ,יד ןּברַאדרַאפ ּוצ ןּוא ,עסיורג
 סע ןּוא ,למיה ןיא טָאג ןּופ לכיֵה רעד ןרָאװעג טנפעעג זיא סע ןּוא

 ןעמוקעג ןענעז עס ןּוא ;תירֹּבַהְדֹורֲא רעד לכיֵה ןייז ןיא ןרָאװעג ןעזעג זיא

 .לגָאה רעסיורג ַא ןּוא ,שינרעטיצדרע ןַא ןּוא ,ןרענּוד ןּוא ,תולֹוק ןּוא ,ןצילּב
 ןָאטעגנָא ,ּבייוו ַא :למיה ןיא ןרָאװעג ןעזעג זיא ןכייצ רעסיורג ַא ןּוא יי

 ּפָאק ריא ףיוא ןּוא ,סיפ עריא רעטנּוא הֶנָבל יד ןּוא ,ןּוז רעד טימ
 טָאה יז ןּוא ,ןגָארט ןיא ןעװעג זיא יז ןּוא" .ןרעטש ףלעווצ ןּופ ןיורק ַא
 ןעועג זיא סע ןוא* .ןעניועג ןּופ ןייּפ ןיא ןּוא ,ןעייוו ןיא ןעַײרש ןָאטעג
 טימ גנַאלש עטר ,עסױרג ַא ,עז :למיה ןיא ןכייצ רעדנַא ןַא ןרָאװעג
 ריא ןּוא* .ןעניורק ןּביז ּפָאק ריא ףיוא ןּוא ,רענרעה ןעצ ןּוא ּפעק ןּביז
 ּוצ ןפרַאװ ייז טּוט ןּוא למיה ןּופ ןרעטש יד ןּופ לייט ןטירד םעד טיצ קע
 ,ןענוװעג ףרַאד סָאװ ,ּבײװ םעד רַאפ טייטש גנַאלש יד ןּוא ;דרע רעד
 טָאה יז ןּוא* .ןעניועג טעװ יז תעּב ,דניק ריא ןקּוצרַאפ לָאז יז ידּכ
 טּור ַא טימ תרומּוא עלַא רעּביא ןשרעה טעװ סָאװ ,רֹכזְזִּב ַא ןענּואוועג
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 ןייז ּוצ ןּוא טָאג ּוצ ןרָאװעג ןעמונעגפױרַא יא דניק ריא ןוא ;ןזייא ןּופ

 טָאה יז ּואוו ,ןײרַא רֹּבדִמ רעד ןיא ןענורטנַא זיא בייוו סָאד ןּוא* .לוטש
 ןרענרעד טרָאד יז לָאז עמ ידּכ ,טָאג ןּופ טיירּבעגנָא ,טרָא ןַא טַאהעג
 .געט קיצכעז ןוא טרעדנוה ייווצ טנזיוט

 ןּבָאה םיִכָאלַמ ענייז ןּוא לֵאָכיִמ :המָחלִמ ןעװעג זיא למיה ןיא ןּוא'
 םביִכָאלַמ עריא ןּוא גנַאלש יד ןּוא ;גנַאלש רעד טימ ןטלַאהעג הֹמָחלִמ

 טרָא רעייז ןּוא ,ןעוװעג רֹבֹוג טינ ןּבָאה יז ןּוא* ,ןטלַאהעג הֹמָחלִמ ןּבָאה
 גנַאלש עסיורג יד ןוא"* .למיה ןיא ןעניפעג ּוצ ןעװעג טינ רעמ ךיוא זיא

 ןטֹוש ןפּורעגנָא טרעוו סָאװ ,ינֹומדִקַהיׁשָחְנ רעד ,ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָארַא זיא
 ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָארַא זיא יז ;טלעװ עצנַאג יד טריפרַאפ סָאװ ,ןטָׂש ןּוא

 .ריא טימ ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָארַא ןענעז םיִכָאלַמ עריא ןּוא ,דרע רעד ּוצ

 | :ןגָא למיה ןיא לֹוק ךיוה ַא טרעהעג ּבָאה ךיא ןּוא '*
 סָאד ןּוא ,טכַאמ יד ןּוא ,זדעּושי יד ןעמוקעג זיא טציא

 ;ַחיִׁשָמ ןייז ןּופ הֹלָשמָמ יד ןּוא ,טָאג רעזדנּוא ןּופ תוכלַמ
 טוט סָאװ ,רעדירּב ערעודנּוא ןּופ רעקידלושַאּב רעד םירָאװ
 יא ,טכַאנ ןּוא גָאט טָאג רעודנוא רַאפ ןקידלושַאּב יז
 ,ןעוועג ַחַצַנֹמ טיא ןּבָאה ייז ןּוא!: .ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָארַא

 ןּופ טרָאװ םעד ךרוד ןּוא ,םַאל םעד ןּופ טּולּב טעד ךרּוד

 ןּבעל רעייז טַאהעג ביל טינ ןבָאה יז ןּוא ,ןגָאז תֹודָע רעייז
 ןוא ,ןעלמיה א ,ךייא טיירפ רעּבירעד* .טױט םּוצ זיּב

 םעד ּוצ ןּוא דױע רעד ּוצ ייוװ !יײז ןיא טניואוו סָאװ ,ריא
 טימ ךייא ּוצ טרעדינעגּפָארַא טָאה ןטָׂש רעד םירָאװ ,םִי

 ַא רָאנ טָאה רע ןַא ,טסיײװ רע לייוװ ,ןרָאצמירג סיורג

 | !טייצ עצרוק
 ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָארַא זיא יז זַא ,ןעועג טָאה גנַאלש יד תעּב ןּוא *

 םעד ןריוּבעג טָאה סָאװ ,ּבײװ סָאד טגָאיעגכָאנ יז טָאה ,דרע רעד ּוצ
 ןּופ לגילפ ייװצ יד ּביײװ םעד ןרָאװעג ןּבעגעג זיא סע ןּוא* .-רכְזְוִּב

 רעד ןיא טרָא ריא ּוצ ןעילפ ןענעק לָאו ױ ידּכ ,רעלדָא ןסיורג םעד
 עּבלַאה ַא ןּוא ,ןטייצ ןּוא ,טייצ ַא ףיוא טרענעג טרעוו יז ּואוו ,ןײרַא רֹּבדִמ
 -סױרַא טָאה גנַאלש יד ןּוא:* .גנַאלש רעד ןּופ םיִנָּפ םעד ןּופ טייוו ,טייצ
 לָאז יז ידּכ ,םָארטש ַא יװ ּבײװ םעד ךָאנ רעסַאװ ליומ ריא ןּופ טזָאלעג
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 םעד ןפלָאהעג טָאה דרע יד ןּוא * .םָארטש םעד ןּופ ןרעװ ןגָארטעגקעװַא
 םעד ןעגנולשרַאפ טָאה ןּוא לױמ ריא טנפעעג טָאה דרע יד ןּוא ,ּבייוו
 גנַאלש יד ןּוא * .ליױמ ריא ןּופ טזָאלעגסױרַא טָאה גנַאלש יד סָאװ ,םָארטש

 ןטלַאה ּוצ המָחלִמ ןעגנַאגעגקעװַא זיא ןּוא ,ּבייו םעד ףיוא טנרעצעג טָאה
 טָאג ןּופ ןטָאּבעג יד ּפָא ןטיה סָאװ ,ןעמָאז ריא ןּופ עקירעּביא יד טימ

 .ןַעּוׁשִי ןּופ תודָע סָאד ןטלַאה ןּוא
 ּבָאה ךיא ןּוא .םַי םעד ןּופ דמַאז םעד ףיוא ןענַאטשעג ןיּב ךיא ןּוא ןי

 ןעצ טַאהעג טָאה סָאװ ,םבֵי םעד ןּופ ןעמוקפורַא הִיַח ַא ןעזעג

 ףיא ןוא ,ןעניורק ןעצ רענרעה עריא ףיוא ןּוא ,ּפעק ןּביז ןּוא רענרעה
 ,ןעועג ּבָאה ךיא סָאװ ,היַח יד ןּוא* .גנורעטסעל ןּופ ןעמענ ּפעק עריא
 ןּופ יװ ןעװעג ןענעז סיפ עריא ןּוא ,טרעּפמעל ַא ּוצ ךעלנע ןעוועג זיא
 טָאה גנַאלש יד ןּוא .ּבַײל ַא ןּופ לױמ סָאד יװ ,ליומ ריא ןּוא ,רעּב ַא

 ךיא ןּוא* .גנוקיטלעװעג סיורג ןּוא ןָארט ריא ןּוא חֹוּכ ריא ןּבעגעג ריא
 םּוצ ןרָאװעג ןגָאלשרעד טלָאװ רע יװ ,ּפעק עריא ןּופ םענייא ןעזעג ּבָאה

 יא דרע עצנַאג יד ןּוא .ןרָאװעג טלייהעג זיא ּפַאלקטױט ןייז ןּוא ,טיוט
 רעד ּוצ טקּוּבעג ךיז ןּבָאה ייז ןּוא* ,הדיֵח רעד רעּביא ןרָאװעג םֹמֹוּתשִנ

 יז ןּוא ;היַח רעד ּוצ גנוקיטלעװעג ריא ןּבעגעג טָאה יז תֹמחַמ ,גנַאלש

 רעד ּוצ ךיילג זיא רעװ :ןגָאז ּוצ יװַא ,היַח רעד ּוצ טקּוּבעג ךיז ןּבָאה

 ?ןטלַאה ּוצ הֹמָחֹלְמ ריא טימ תֹלֹוכיִּב זיא רעװ ןּוא ?היֵח
 ןכַאז עסיורג ןדער ּוצ לױמ ַא ןרָאװעג ןּבעגעג ריא זיא סע ןּוא ?

 ןרעװעג וצ הדטילש ןרָאװעג ןּבעגעג ריא זיא סע ןּוא ;ןעגנורעטסעל ןּוא
 ןעגנורעטסעל טימ ליומ ריא טנפעעג טָאה יז ןּוא* .םיִׁשָדֲח קיצרעפ ןּוא ייווצ
 ןעניואוו סָאװ ,יד ןּוא ,ןּכשִמ ןייז ןּוא ןעמָאנ ןייז ןרעטסעל ּוצ ,טָאג ןגעק
 טימ ;רמָחלִמ ןריפרַאפ ּוצ ןרָאװעג ןּבעגעג ריא ויא סע ןּוא* .למיה ןיא

 תּושר ןרָאװעג ןּבעגעג ריא ויא סע ןּוא ;ןייז ּוצ ַחֵצַנֹמ יז ןּוא ,םםישודק יד
 ןעניואוו סָאװ ,עלַא ןוא* .המוא ןּוא ןושָל ןּוא קלָאפ ןּוא טֶבֵׁש ןדעי רעּביא
 טינ זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ ,רענייא רעדעי ,ןעניד ריא ןלעװ ,דרע רעד ףיוא
 ןרָאװעג ןטכָאשעג זיא סָאװ ,םַאל םעד ןּופ םיִיַחַה-רָּפַס םעד ןיא ןּבירשרַאפ
 ,רעױא ןַא טָאה רעצימע ּביױוא" .טלעװ רעד ןּופ גנוקיטסעפטנורג רעד טניז
 :ןרעה רע לָאו

 ,טפַאשנעגנַאפעג רַאפ זיא רעצימע ּביוא
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 ;ןײג רע טּוט טפַאשנעגנַאפעג ןיא

 ,דרעװש רעד טימ ןענעגרַה טעװ רעצימע ּביוא
 .אןרעװ טעגרַהעג דרעװש רעד טימ רע וּומ

 .םישֹורק יד ןּופ הנּומָא יד ןּוא טייקידלּודעג יד ויא ָאד
 ;דרע רעד ןּופ ןעמּוקפױרַא היַח ערעדנַא ןַא ןעזעג ּבָאה ךיא ןּוא וי

 טדערעג טָאה יז ןּוא ,םַאל ַא ּוצ ךעלנע ,רענרעה ייווצ טַאהעג טָאה יז ןּוא
 רעד ןּופ גנוקיטלעװעג עצנַאג יד טצונעגסיוא טָאה יז ןּוא = .גנַאלש ַא יו

 סָאװ ,יד ןּוא דרע יד ןכַאמ טּוט יז ןּוא .טכיױעגנָא ריא ןיא היַח רעטשרע
 ןיא ּפַאלק-טױט ריא סָאװ ,היַח רעטשרע רעד ןעניד ּוצ ,ןירעד ןעניואוו

 רעייפ וליפַא טּוט ןּוא ,רעדנואו עסיורג טּוט יז ןּוא * .ןרָאװעג טלייהעג

 .ןשטנעמ יד רַאפ דרע רעד ףיוא למיה ןּופ ןרעדינּפָארַא
 יד ךרּוד ,דרע רעד ףיוא ןעניואוו סָאװ ,יד ןריפרַאפ טּוט יז ןּוא

 תעּב ,היַח רעד רַאפ ןָאט ּוצ ןרָאװעג ןּבעגעג ריא ןענעז סָאװ ,רעדנּואוו
 דליּבּפָא ןַא ןכַאמ ןלָאז יז זַא ,דרע רעד ףיוא ןעניואוו סָאװ ,יד ּוצ טגָאז יז

 .טּבעלעג טָאה ןּוא דרעװש רעד ןופ גָאלש יד טָאה סָאװ ,הדיֵח רעד
 ןופ דליּבּפָא םעד םעטָא ןּבעג ּוצ ןרָאװעג ןּבעגעג ריא זיא סע ןּוא

 זַא ,ןכַאמ לָאז ןּוא ,ןדער לָאז היַח רעד ןּופ דליּבּפָא סָאד ידּכ ,היַח רעד

 .ןרעוו טייטעג ןלָאז ,היַח רעד ןּופ דליּבּפָא םעד ןעניד טינ ןלעװ עס לפיוו
 עכייר יד ייס ,עסיורג יד ןּוא עניילק יד ייס ,עלַא ןכַאמ טּוט יז ןּוא :*

 ןּבעגעג ייז לָאז עס זַא ,עטפַאלקשרַאפ יד ןּוא עיירפ יד ייס ,עמערָא יד ןּוא
 ,ןרעטש רעיו ףױא רעדָא ,טנַאה רעטכער רעיײז ףױא ןכייצ ַא ןרעוו

 סָאװ ,רעד ץּוח ,ןפיוקרַאפ רעדָא ןפיוק ןענעק טינ לָאז רענייק זַא ןּוא

 לָאצ יד רעדָא ,היַח רעד ןופ ןעמָאנ םעד ,טסייה סָאד ,ןכייצ םעד טָאה
 לָאז ,שינעדנעטשרַאפ טָאה סָאװ ,רעד :המכָח יא ָאד* .ןעמָאנ ריא ןּופ
 :ןשטנעמ ַא ןּופ לָאצ יד זיא סע םירָאװ :היַח רעד ןּופ לָאצ יד ןענעכערַאּב

 .קיצכעו ןּוא סקעז טרעדנוה סקעז זיא לָאצ ריא ןּוא
 גרַאּב םעד ףױא טייטש םַאל סָאד טשרע ,ןעועג ּבָאה ךיא ןּוא רי

 ןייז ןּבָאה סָאװ ,טנויוט קיצרעפ ןּוא ריפ טרעדנוה םיא טימ ןּוא ,ןֹויִצ

 .סנרעטש ערעיז ףיוא ןּבירשעגנָא רעטָאפ ןייז ןּופ ןעמָאנ םעד ןּוא ןעמָאנ
 ,ןרעסַאװ ְךַס ַא ןּופ לֹוק סָאד יװ ,למיה ןופ לֹוק ַא טרעהעג ּבָאה ךיא ןּוא

 ,2 ,ןט הימרי א
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 ּבָאה ךיא סָאװ ,לֹוק סָאד ןּוא ;רענּוד ןקרַאטש ַא ןופ לֹוק סָאד יװ ןּוא

 ףיוא ןליּפש סָאװ ,רעליּפשנפרַאה ןּופ לֹוק סָאד יװ ןעװעג זיא ,טרעהעג

 רַאפ ןּוא לּוטש םעד רַאפ גנַאועג יינ ַא ןעגניז יײז ןּוא* .ןפרַאה ערעייז
 ןענרעלסיוא טנעקעג טינ ךיז טָאה רענייק ןּוא .םינקז יד ןּוא תֹוּיַח ריפ יד
 ןענעז סָאװ ,טנױט קיצרעפ ןּוא ריפ טרעדנוה יד ץּוחרַא ,גנַאועג סָאד
 ןענעז סָאװ ,סע ןענעז עקיזָאד יד* .דרע רעד ןּופ ןרָאװעג טפיוקעגסיוא

 יד .ןעיורפגנוי ןענעז ייז םירָאװ ,רעּבײװ טימ ןרָאװעג טקיניירמּוארַאפ טינ
 .ןײג טּוט עס רָאנ ןיהואװ ,םַאל םעד ךָאנ ןעיײג סָאװ ,סע ןענעז עקיזָאד
 רַאפ םירוּכִּב יװ ,ןשטנעמ ןשיווצ ןּופ ןרָאװעג טפיוקעגסיוא ןענעז עקיזָאד יד
 ןרָאװעג ןענופעג טינ וזיא ליױמ רעייז ןיא ןּוא" .םַאל םעד רַאפ ןּוא טָאג

 .םּומ ַא ןָא ןענעז ייז םירָאװ ,ןגיל ןייק
 סָאװ ,למיה ןטימ ןיא ןעילפ ךאלַמ ןרעדנַא ןַא ןעועג ּבָאה ךיא ןּוא *

 ףיױא ןעניואו סָאװ ,יד רַאפ ןגָאװצנָא תורוׂשּב עטּוג קיּביא טַאהעג טָאה
 ןוא .קלָאפ ןּוא ,ןושָל ןּוא ,טֶבֵׁש ןּוא ,המוא רעדעי רַאפ ןּוא ,דרע רעד

 םיא טיג ןּוא ,טָאג רַאפ ארֹומ טָאה :לֹוק ךױה ַא טימ טגָאזעג טָאה רע
 ,םעד טניד ןּוא ;טנעענעג טָאה טּפשִמ ןייז ןּופ הֹעָש יד םירָאװ ,דובָּכ ּפָא

 .רעסַאװ ןלַאװק יד ןּוא םַי םעד ,דרע ןּוא למיה טכַאמעג טָאה סָאװ
 טָאה סָאװ ,ןעמּוקעגכָאנ ויא ךאלמ רעטייווצ ַא ,רערעדנַא ןַא ןּוא

 עלַא טכַאמעג טָאה סָאװ ,עסיורג יד לֶבָּב ויא ןלַאפעג ,ןלַאפעג :טגָאזעג

 .תו ריא ןּופ ןרָאצמירג םעד ןּופ ןייו םעד טימ ןעקנירטנָא תומּוא

 סָאװ ,ייז ךָאנ ןעמּוקעגכָאנ יא ,רעטירד ַא ,ךאלמ רערעדנַא ןַא ןּוא

 ןוא היַח רעד ןעניד טּוט רעצימע ּבױא :-?וק ךיוה ַא טימ טגָאועג טָאה
 ןיז ףױא רעדָא ,ןרעטש ןייז ףיױא ןכייצ ַא טמוקַאּב ןּוא ,דליּבּפָא ריא
 סָאװ ,ןרָאצמירג סטָאג ןּופ ןייו םעד ןּופ ןעקנירט ךיוא רע טעװ'" ,טנַאה
 טעװ רע ןּוא ;ןרָאצ ןייז ןופ רעכעּב םעד ןיא טשימעג טינ ,ןסָאגעגסױא זיא
 עקילײה יד ןּופ טכיזעגנָא םעד ןיא לּבעװש ןּוא רעייפ טימ ןרעוו טקינײּפעג
 ןופ ךױר רעד ןּוא2 .םַאל םעד ןּופ טכיזעגנָא םעד ןיא ןּוא ,םיכָאלַמ
 ןעניד סָאװ ,יד ןּוא ;קיּביא ןּוא קיּביא ףיוא ףױרַא טייג גנוקינייּפ רעייז
 רעװ ןּוא ,טכַאנ ןּוא גָאט ּור ןייק טינ ןּבָאה ,דליּבּפָא ריא ןּוא היַח רעד
 ןּופ טײקידלודעג יד יא ָאד .ןעמָאנ ריא ןּופ ןכייצ םעד ןָא טמענ עס

 .ןַעּוׁשִי ןופ הנּומָא יד ןּוא טָאג ןּופ ןטָאּבעג יד ןטיה סָאװ ,יד ,עקילײה יד
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 :בירש ;ןגָאז ּוצ יװַא ,למיה ןּופ לֹוק ַא טרעהעג ּבָאה ךיא ןּוא :*
 ,ָא .ןָא לָאמטציא ןופ רַאה םעד ןיא ןּברַאטש סָאװ ,עטיוט יד ןיא ליואוו
 ערעייז םירָאװ ;ןעגנּואימ ערעייז ןּופ ןעּור ןלָאז יז ידּכ ,טסיײג רעד טגָאז

 .יז טימ ךָאנ ןעייג םיִׂשֹעַמ

 םעד ףױא ןּוא ,ןקלָאװ רעסיוװ ַא טשרע ,ןעועג ּבָאה ךיא ןוא :!

 טָאה סָאװ ,םבֶדָאְוִּב ַא וצ ךעלנע ,םענייא ןציז ןעזעג ךיא ּבָאה ןקלָאװ
 ףרַאש ַא טנַאה ןייז ןיא ןּוא ,ןיורק ענעדליג ַא ּפָאק ןייז ףיוא טַאהעג
 ,לכיֵה םעד ןּופ ןעמוקעגסױרַא ויא ךאלַמ רערעדנַא ןַא ןּוא * .רעסעמדַײנש

 םעד ףיױא ןסעועג ויא סָאװ ,םעד ּוצ לֹוק ךיוה ַא טימ ןגירשעג טָאה ןּוא
 טינש ןּופ העָש יד םירָאװ ;דיינש ןּוא רעסעמדַײנש ןייד סױרַא קיש :ןקלָאװ

 ,רעד ןּוא* .קיטיײצ ויא דרע רעד ןּופ טינש רעד םירָאװ ,טנעענעג טָאה
 רעסעמדַײנש ןייז ןָאטעג ףרָאװ ַא טָאה ,ןקלָאװ םעד ףיוא ןסעזעג זיא סָאװ

 .ןרָאװעג ןטינשעג זיא דרע יד ןּוא ,דרע רעד ףיוא
 ןא לכיֵה םעד ןּופ ןעמּוקעגסױרַא ןיא ְךאלַמ רערעדנַא ןַא ןּוא ?

 רערעדנַא ןַא ןּוא:* .רעסעמדַײנש ףרַאש ַא טַאהעג טָאה רע ךיוא ןּוא ,למיה
 הטילש טַאהעג טָאה סָאװ ,רעד ,ַחָּבוְמ םעד ןּופ ןעמּוקעגסױרַא זיא ךאלַמ
 טָאה סָאװ ,םעד ּוצ לֹוק ךיוה ַא טימ ןפורעג טָאה רע ןּוא ;רעיײפ רעּביא

 ףרַאש ןייד סױרַא קיש :ןגָאז ּוצ יװַא ,רעסעמדַײנש עפרַאש סָאד טַאהעג
 רעד ףיוא ןקָאטשנַײװ יד ןּופ ךעלגנעה יד ףיונוצ למַאז ןּוא רעסעמדַײנש
 ךאלַמ רעד ןּוא!? .קיטייצ ןצנַאגניא ןענעז ןּבױרטנַײװ עריא םירָאװ ,דרע
 טלמַאזעגנַײא טָאה ןּוא דרע רעד ּוצ רעסעמדַײש ןייז ןָאטעג ףרָאװ ַא טָאה
 ןסיורג םעד ןיא ןפרָאװעגנַײרַא םיא טָאה ןּוא ,דרע רעד ןּופ קָאטשנַײװ םעד

 ןטָארטעג ויא רעטלעקנַײװ רעד ןּוא" .ןרָאצמירג סטָאג ןּופ רעטלעקנַײװ
 םעד ןּופ טּולּב ןעמוקעגסױרַא יא סע ןּוא ,טָאטש רעד רעסיוא ןרָאװעג
 סקעז טנצױט יװ טייוו יװַא ,דרעפ יד ןּופ ןעמיוצ יד ּוצ ויּב ,רעטלעקנַײװ

 .רעקַא טרעדנוה
 -רעדנּואוו ןּוא סיורג ,למיה ןיא ןכייצ ןרעדנַא ןַא ןעזעג ּבָאה ךיא ןּוא

 ,זרוּכַמ עטצעל ןּביז יד טַאהעג ןּבָאה סָאװ ,םיכָאלַמ ןּביז :ךעל 8
 .טָאג ןּופ ןרָאצמירג רעד טקידנערַאפ טרעװ ייז טימ םירָאװ

 טשימעגסיוא ,זָאלג ןּופ םִי ַא ןעוועג טלָאװ עס יװ ןעזעג ּבָאה ךיא ןּואי
 ןּוא ,דליּבּפָא ריא ןּוא ,היַח יד ןעוועג רבֹוג ןּבָאה סָאװ ,יד ןּוא ;רעייּפ טימ
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 ןפרַאה ןּבָאה ןּוא זָאלג ןּופ םַי םעד ייּב ןעייטש ,ןעמָאנ ריא ןּופ לָאצ יד
 ןוא ,טָאג ןּופ טכענק םעד ,ןהשמ ןּופ גנַאזעג סָאד ןעגניז ייז ןּוא* .טָאג ןּופ
 :ןגָאז וצ יװַא ,םַאל םעד ןּופ גנַאזעג סָאד

 ,טָאג רַאה ,ָא ,םיִׂשעֵמ ענייד ןענעז ךעלרעדנּואוו ןּוא סיורג

 ,ןגעוו ענייד ןענעז תמָא ןּוא קיטרַאפטכער ;רעקיטכעמלַא ּוד

 ,טָאג ,ןּבָאה ארֹומ טינ לָאז רעװ* .תומּוא יד ןּופ ךלֶמ ּוד

 !קילײה טסיּב ןײלַא ּוד רָאנ םירָאװ ?ןעמָאנ ןייד ןעמיר ןּוא

 ;ריד רַאפ ןקּוּב ךיז ןּוא ןעמוק ןלעװ תרומּוא עלַא םירָאװ
 .ןרָאװעג טקעלּפטנַא ןענעז םיטָּפשִמ עטכערעג ענייד םירָאװ

 רעד ןרָאװעג טנפעעג ויא סע ןּוא ,ןעועג ךיא ּבָאה םעדכָאנ ןוא ?
 ןעמוקעגסױרַא ןענעז עס ןּוא" ;למיה ןיא תוודֲעָהְןּכשִמ םעד ןּופ -?כיֵה
 ןָאטעגנָא ,תֹוּכַמ ןּביז יד טַאהעג ןּבָאה סָאװ ,םיכָאלַמ ןּביז יד לכיֵה םעד ןּופ

 טימ טרונעגמורַא ןטסּורּב ערעייז ןּוא ,טנװַײל רעקידנצנַאלג רענייר ןיא
 ןּבז יד ןּבעגעג טָאה תויַח ריפ יד ןּופ ענייא ןּוא" .ןעלטרַאג ענעדליג

 סָאװ ,טָאג ןּופ ןרָאצמירג םעד טימ לּופ ,סנקעּב ענעדליג ןּביז םיכָאלַמ
 טליפעגנָא ןרָאװעג זיא לכיֵה רעד ןּוא* .קיּביא ןּוא קיּביא ףיוא טּבעל

 רענייק ןּוא ;טכַאמ ןייז ןּופ ןּוא טָאג ןּופ טייקכעלרעה רעד ןּופ ךיור טימ
 ןיז ןלעװ עס זיּב ,לכיֵה םעד ןיא ןײגּוצנַײרַא תרֶלֹוכיִּב ןעוועג טינ זיא
 .םיכָאלַמ ןּביו יד ןּופ תֹוּכַמ ןּביז יד טזָאלעגסױא

 ּוצ ןגָאז סױרַא לכיֵה םעד ןּופ לֹוק ךיוה ַא טרעהעג ּבָאה ךיא ןּוא ןת
 םעד ןופ סנקעּב ןּבז יד סיוא טסיג ןּוא טייג :םיכָאלַמ ןּביז יד

 .דרע רעד ףיוא טָאג ןּופ ןרָאצמירג

 ןקעּב ןיו ןסָאגעגסױא טָאה ןּוא ןעגנַאגעג זיא רעטשרע רעד ןּוא?
 ריושעג וייּב ןּוא טקיטסעּפרַאפ ַא ןרָאװעג זיא סע ןּוא :דרע רעד ףיוא
 סָאװ ןּוא היַח רעד ןּופ ןכייצ םעד טַאהעג ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד ףיוא
 .דליּבּפָא ריא ּוצ טקוּבעג ךיז ןּבָאה

 :ןײרַא םַי םעד ןיא ןקעּב ןייז ןסָאגעגסױא טָאה רעטייווצ רעד ןּוא*
 עקידעּבעל סעדעי ןּוא ,זרָמ ַא ןּופ טּולּב סָאד יװ ןרָאװעג זיא סע ןּוא

 .ןּברָאטשעג ויא ,םַי ןיא ןעוועג ויא סָאװ ,שינעפעשַאּב
 ןיא ןּוא ןכייט יד ןיא ןקעּב ןייז ןסָאגעגסױא טָאה רעטירד רעד ןּוא *

 טרעהעג ּבָאה ךיא ןוא* .טּולּב ןרָאװעג זיא סע ןּוא :רעסַאװ ןלַאװק יד
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 ןוא טסיּב סָאװ ,ּוטסיּב קיטרַאפטכער :ןגָאז ןרעסַאװ יד ןּופ ְךאלַמ םעד

 םירָאװ* ;ןטּפשִמ יױזַא ןָאטעג טסָאה וד תֹמחַמ ,רעקילײה ּוד ,ןעוװעג טסיּב
 ּוטסָאה טּולּב ןּוא ,םיאיִבנ ןּוא םישֹודק ןּופ טּולּב סָאד ןסָאגרַאפ ןּבָאה יז
 טרעהעג ּבָאה ךיא ןואפ .טרעװ סע ןענעז ייז ;ןעקנירט ּוצ ןּבעגעג ייז

 קיטרַאפטכער ןּוא תֹמָא ,רעקיטכעמלַא ּוד ,טָאג ,רַאה ,ָאי :ןגָאז ַחַּבוְִמ םעד

 !םיטַּפשִמ ענייד ןענעז
 ןוא ןז רעד ףױא ןקעּב ןייז ןסָאגעגסױא טָאה רעטרעפ רעד ןּוא *

 ןשטנעמ ןּוא" .רעייפ טימ ןשטנעמ ןענערּב ּוצ ןרָאװעג ןּבעגעג ריא יא סע

 םעד טרעטסעלעג ןּבָאה ייז ןּוא ;ץיה סיורג טימ ןרָאװעג טנערּבעג ןענעז

 טינ ןּבָאה ייז ןּוא ,תוּכַמ יד רעּביא טכַאמ יד טָאה סָאװ ,טָאג ןּופ ןעמָאנ

 .דובָּכ ןּבעגּוצּפָא םיא ,ןָאטעג הבּושּת ןייק
 ןּופ ןָארט םעד ףיוא ןקעּב ןייז ןסָאגעגסױא טָאה רעטפיפ רעד ןּוא יי

 ןסיּבעצ ןּבָאה יז ןּוא ;ןרָאװעג טרעטצניפרַאפ זיא הכּולמ ריא ןּוא :היַח רעד
 ,למיה ןּופ טָאג םעד טרעטסעלעג ןּבָאה יז ןּוא:! ,קיטייוװ ןּופ ןעגנוצ ערעייז

 הבּוׁשּת ןייק טינ ןּבָאה ייז ןּוא ,ןריושעג ערעייז ןּוא ןקיטייװ ערעיײיז ּבילּוצ

 .םיִׂשֹעַמ ערעייז ףיוא ןָאטעג
 ןסורג םעד ףיוא ןקעּב ןייז ןסָאגעגסױא טָאה רעטסקעו רעד ןּוא *

 ןטיײרּבּוצנָא ידּכ ,ןרָאװעג טנקּורטעגסױא זיא רעסַאװ ןייז ןּוא :ץרַרּפ ךייט

 ןעועג ּבָאה ךיא ןּוא** .גנַאגפיואנוו םעד ןּופ םיכָלמ יד רַאפ געװ םעד
 רעד ןּופ ליומ םעד ןּופ ןּוא ,גנַאלש רעד ןּופ ליומ םעד ןּופ ןעמוקסױרַא

 ,רעטסייג עניירמוא יירד ,איבָנ ןשלַאפ םעד ןּופ ליומ םעד ןּופ ןּוא ,היֵח

 ,תֹוחּור ןּופ רעטסייג ןענעז ייז םירָאװ* .שערפ ןעװעג ןטלָאװ סָאד יו
 רעצנַאג רעד ןּופ םיִכָלמ יד ּוצ סױרַא ןעייג סָאװ ןּוא ,סנכייצ ןעּוט סָאװ
 ןופ גָאט ןסיורג םעד ןופ הֹמָחלִמ רעד ּוצ ןעלמַאװצנַײא ייז ידּכ ,טלעװ
 סָאװ ,םעד זיא ליואוו ;בנָנ ַא יװ םּוק ךיא ,עז):* ,.ןקיטכעמלַא םעד ,טָאג

 טעקַאנ ןייג טינ לָאז רע ידּכ ,םבישּוּבלַמ ענייז טיה סָאװ ןּוא ,ןכַאװ טּוט
 םענייאניא טלמַאזרַאפ ייז ןּבָאה ייז ןּוא * (!דנַאש ןייז ןעז טינ לָאז ןעמ ןּוא

 ,ןֹודְנמ"רַה ׁשֶדֹוק-ןוׁשָל ףיוא ןפּורעגנָא טרעװ סָאװ ,טרָא םעד ןיא
 ןּוא :טפּול רעד ןיא ןקעּב ןייז ןסָאגעגסױא טָאה רעטעּביז רעד ןּוא

 ּוצ יװַא ,לוטש םעד ןּופ לכיֵה ןּופ לֹוק ךיוה ַא ןעמּוקעגסױרַא זיא סע
 ןּוא תרולוק ןּוא ןצילּב ןעװעג ןענעז עס ןּוא !ןעשעג זיא סע :ןגָאז
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 טינ ךָאנ זיא'ס יװ ַאזַא ,שינרעטיצדרע עסיורג ַא ןעוועג זיא סע ןּוא ,ןרענוד
 ,שינרעטיצדרע עסיורג ַאוַא ,דרע רעד ףיוא ןשטנעמ ןענעז עס טניז ,ןעוועג

 יירד ןיא ןרָאװעג טלייטעצ ויא טָאטש עסיורג יד ןּוא* .עקיטלַאװעג ַאזַא
 ,עסיורג יד ,לֶבָּב ןּוא ;ןלַאפעג ןענעז תומוא יד ןּופ טעטש יד ןּוא ,םיִקָלַח
 םעד ןּופ ןייו רעכעּב םעד ןּבעג ּוצ ריא ,טָאג רַאפ ןרָאװעג טקנעדעג זיא
 גרעּב יד ןּוא ,ןרָאװעג ןענּורטנַא זיא לוניא רעדעי ןּוא* .ןרָאצ ןייז ןּופ םירג

 םּורַא ןייטש רעדעי ,לגָאה רעסיורג ַא ןּוא* .ןרָאװעג ןענופעג טינ ןענעז

 ןוא .ןשטנעמ יד ףיוא למיה ןּופ ןלַאפעג זיא ,רענטנעצ ַא ןּופ גָאװ רעד

 םירָאװ ;לגָאה םעד ןּופ גָאלּפ רעד ּבילוצ ,טָאג טרעטסעלעג ןּבָאה ןשטנעמ
 | .סיורג רעייז ןעוועג זיא גָאלּפ ןייז

 טַאהעג ןּבָאה סָאװ ,םיכָאלַמ ןּביז יד ןּופ רענייא ןעמוקעג זיא סע ןּוא 1

 ,רעהַא םּוק :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רימ טימ טדערעג טָאה ןּוא ,סנקעּב ןּביז יד
 ףיא טציז סָאװ ,הנֹו רעסיורג רעד ןּופ טּפשִמ םעד ןוייו ריד ליװ ךיא

 ,ןעוועג הָנומ ןּבָאה דרע רעד ןּופ םיכָלמ יד ןעמעוו טימ? ,ןרעסַאװ ךַס ַא
 ןיו םעד טימ -ררוּכיִש ןרָאװעג ןענעז ,דרע יד ןעניואווַאּב סָאװ ,יד ןּוא

 | .תונז ריא ןּופ
 .,ןירַא רֹּבדִמ ַא ןיא טריפעגקעװַא טסייג םעד ןיא ךימ טָאה רע ןוא*

 טימ לּופ ,היַח רעטיור-ךעלרַאש ַא ףיױא ּבייו ַא ןציז ןעועג ּבָאה ךיא ןּוא

 .רענרעה ןעצ ןוא ּפעק ןּביז טַאהעג טָאה יז ןּוא ,גנורעטסעל ןּופ ןעמענ

 טקעדַאּב ןּוא ,ךעלרַאש ןּוא רּוּפרּוּפ ןיא ןָאטעגנָא ןעוועג זיא ּבייו סָאד ןּוא *
 ַא טנַאה ריא ןיא טַאהעג טָאה ןּוא ,לרעּפ ןּוא רענײטשלדַײא ןּוא דלָאג טימ

 :תונז ריא ןּופ טייקיניירמּוא ןּוא ןטייקידרעװמּוא טימ לּופ ,רעכעּב םענעדליג
 יד ,לֶבָּב :דֹוס ַא ,ןעמָאנ ַא ןּבירשעגנָא ןעוועג זיא ןרעטש ריא ףיוא ןוא *

 .דרע רעד ןּופ ןטייקידרעוװמּוא יד ןּופ ןּוא תונֹז יד ןּופ רעטּומ יד ,עסיורג
 שבישודק יד ןּופ טּולּב םעד טימ רוּכיִש ּבײװ סָאד ןעועג ּבָאה ךיא ןּוא
 .ןַעּוׁשְי ןופ תֹודָע יד ןּופ טּולּב םעד טימ ןּוא

 סיורג ַא טימ טרעדנּואוועג ךימ ךיא ּבָאה ,ןעועג יז ּבָאה ךיא תעּב ןּוא

 ךיד ּוטסָאה סָאװרַאפ :טגָאועג רימ ּוצ טָאה ךאלַמ רעד ןּוא" .רעדנואוו
 רעד ןּופ ןּוא ,ּבייו םעד ןּופ דֹוס םעד ןגָאז ריד לעװ ךיא ?טרעדנואוועג
 יד* .רענרעה ןעצ יד ןּוא ּפעק ןּביז יד טָאה סָאװ ,יז טגָארט סָאװ ,הִיַח
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 -פױרַא טיירג זיא ןּוא ,טינ ויא ןּוא ,ןעוועג ויא ,ןעזעג טסָאה ּוד סָאװ ,היַח

 ןעניואוו סָאװ ,יד ןּוא ;גוּברַאדרַאפ ּוצ ןייג ןּוא שכֹוהּת םעד ןּופ ןעמּוקּוצ

 םעד ןיא ןרָאװעג ןּביױשרַאפ טינ ןענעז ןעמענ סעמעװ ,דרע רעד ףיוא
 ,ןרעדנואוו ךיז ןלעװ ,טלעוו רעד ןּופ גנוקיטסעפטנורג רעד טניז םיִיַחַה-רָּפס

 טעװ ןּוא ,טינ זיא ןּוא ,ןעװעג זיא יז יװַאיװ ,היַח יד ןעז ןלעװ ייז תעּב
 : .ןעמּוק רעדיוו

 ,גרעּב ןּביז ןענעז ּפעק ןּניז יד :המכָח טָאה סָאװ ,ןיז רעד זיא ָאד'
 ןענעז ףניפ :םיכָלמ ןּביז ןענעז ייז ןּוא ? ;ןציז טּוט ּבייװ סָאד עכלעוו ףיוא
 רע תעּב ןּוא ;ןעמוקעג טינ ךָאנ זיא רערעדנַא רעד ,זיא רענייא ,ןלַאפעג

 סָאװ ,היַח יד ןּוא= .טייצ עצרּוק ַא ןּבַײלּברַאפ רע טעװ ,ןעמּוק טעװ
 ,ןּביז יד ןּופ זיא ןּוא ,עטכַא ןַא ךיוא ןײלַא זיא ,טינ זיא ןּוא ,ןעוועג זיא

 ,ןעועג טסָאה ּוד סָאװ ,רענרעה ןעצ יד ןּוא * .גנּוּברַאדרַאפ ןיא טייג יז ןּוא

 ןגירק יז ,הדכולמ ןייק ןעמּוקַאּב טינ ךָאנ ןּבָאה סָאװ ,םיכָלמ ןעצ ןענעז
 .היֵַח רעד טימ םענייאניא ,הֹעָׁש ןייא ףיױא םיכָלמ יװ גנוקיטלעװעג רעּבָא

 גנוקיטלעוועג ןּוא טכַאמ רעייז ןּביג יז ןּוא ,הבָשחַמ ןייא ןּבָאה עקיזָאד יד
 טעװ םַאל סָאד ןּוא ,םַאל םעד טימ ןטלַאה הממָחֹלִמ ןלעװ ייז!+ ;היַח רעד

 ןּוא ;םביכָלמ ןּופ ךלֶמ ןּוא ןרַאה ןּופ רַאה ויא סע םירָאװ ,ןייז ַחְצַנֹמ יז
 ןוא ט טלייוורעדסיוא יא ןפורַאב ןענעז + סָאװ ,םיא טימ ןענעז סָאװ ,ייז ךיוא
 | יי גאט וי .ןייז ַחָצַנמ ןלעוו ,יירטעג

 ןעועג טסָאה ּוד סָאװ - ,ןרעסַאװ יד  ;טגָאועג רימ ּוצ טָאה רע ןוא *

 .תונֹושל ןּוא ,תומּוא ןּוא ,טינֹומַה ןּוא רעקלעפ ןענעז ,ןציז טּוט הנֹוז יד ּואוו

 עקיזָאד יד ,היַח יד ןּוא ,ןעועג טסָאה ּוד סָאװ ,רענרעה ןעצ יד ןוא *
 יז ןּוא ,טעקַאנ ןּוא טסיװ ןכַאמ יז ןלעװ ןּוא הנֹוז יד ןּבָאה טנייפ ןלעװ
 טָאג םירָאװ= .רעייפ טימ ןענערּברַאפ יז ןּוא שיילפ ריא ןרעצרַאפ ןלעוו

 ןייא ּוצ ןעמוק ּוצ ןּוא ,הצֵע ןייז ןָאט ּוצ ץרַאה רעייז ןיא ןָאטעגנַײרַא טָאה
 ןלעװ טָאג ןּופ דייר יד ויּב ,היֵַח רעד הכולמ רעייז ןּבעג ּוצ ןּוא ,טָארַאּב
 עסיורג יד יא ,ןעזעג טטָאה ּוד סָאװ ,ּביײװ סָאד ןּוא** .ןרעװ טליפרעד
 .דרע רעד ןּופ םיִכָלמ יד רעּביא טריגער סָאװ ,טָאטש
 ןופ ןרעדינּפָארַא ךאלַמ ןרעדנַא ןַא ןעועג ךיא ּבָאה םעדכָאנ ןּוא הי
 ןטכױלַאּב יא דרע יד ןּוא ;טכַאמ סיורג טַאהעג טָאה סָאװ ,למיה ) ) |
 קרַאטש ַא טימ ןגירשעג טָאה רע ןּוא* .טייקכעלרעה ןייז טימ ןרָאװעג

 ; לסישק ט 77 שאו וא
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 ןרָאװעג זיא ןּוא ,עסיורג יד ,לָבָּב ויא ןלַאפעג ,ןלַאפעג :ןגָאז ּוצ יװַא ,לֹוק

 ןַא ןוא ,טסייג אֹמָט ןדעי ןּופ טלַאהפיוא ןַא ןּוא תוחור ןּופ טרָאנױאװ ַא
 ןייו םעד ךרּוד םירָאװ* .לגיופ ןסואיִמ ןּוא םעניירמּוא ןדעי ןּופ טלַאהפיוא
 םיכָלמ יד ןּוא ;ןלַאפעג תומּוא עלַא ןענעז תונז ריא ןּופ ןרָאצמירג םעד ןּופ

 דרע רעד ןּופ םירחֹוס יד ןּוא ,ןעוװעג הִנַומ ריא טימ ןּבָאה דרע רעד ןּופ
 . .םינּונעַּת עריא ןּופ טכַאמ רעד ךרוד ךייר ןרָאװעג ןענעז

 סױרַא טמּוק :ןגָאז למיה ןּופ לֹוק רעדנַא ןַא טרעהעג ּבָאה ךיא ןּוא *

 עריא ןיא קֶלַח םּוש ןייק ןּבָאה טינ טלָאז ריא ידּכ ,קלָאפ ןיימ ,ריא ןּופ
 דניו עריא םירָאװ* ;זרוּכַמ עריא ןּופ ןגירק טינ טלָאז ריא ידּכ ןּוא ,דניז

 ןעקנעדעג ןָאטעג טָאה טָאג ןּוא ,למיה םּוצ ויּב טכיירגרעד ךיוא ןּבָאה
 ןוא ,טלעגרַאפ טָאה יז יוװיֹװַא ריא טלעגרַאפ* .ןטייקיטכערעגמּוא עריא

 ,טשימעג טָאה יז סָאװ ,רעכעּב םעד ןיא .םיִׂשעַמ עריא ךָאנ טול םִיַלפִּכ-לֶמָּכ

 -רַאפ ןײלַא ךיז טָאה יז ליפיװ ליפיוַא ףיוא" .טלּפָאט ריא רַאפ טשימ

 .רעיורט ןּוא םירּוסי ריא טיג ליפיוזַא ףיוא ,גּונעַּת טַאהעג ןּוא טכעלרעה
 ןייק טינ ןיּב ךיא ןּוא ,הֹּכלַמ ַא ץיז ךיא :ץרַאה ריא ןיא טגָאז יז םירָאװ
 עריא ןלעװ רעּבירעד* .רעיורט ןייק ןעז טינ ןפֹוא-ןיִאּב לעװ ןּוא ,הנָמלַא

 ןיא טעװ יז ןּוא ,רעגנוה ןּוא רעיורט ןּוא טוט :גָאט ןייא ןיא ןעמוק תֹוּכַמ
 ,רַאה רעד ,טָאג ויא קרַאטש םירָאװ ;רעײפ ןיא ןרעװ טנערּברַאפ ןצנַאג

 ' .טּפשמעג יז טָאה סָאװ

 ןעװעג הנַומ ריא טימ ןּבָאה סָאװ ,דרע רעד ןּופ שביכלמ יד ןּוא' .
 ןלעװ יז תעּב ,ריא רעּביא ןגָאלק ןּוא ןענייו ןלעװ ,ןוָאלעצ טּבעלעג ןּוא
 רַאפ טײװ רעד ןופ ןייטש ןוא" ,ןענערּב ריא ןופ ךיור םעד ףיוא ןקּוק

 יד ,-לָבָּב טָאטש עסיורג יד ,ַײװ ,ַײװ :ןגָאז ןּוא ,ןייּפ ריא ןּופ ארֹומ
 ןוא" .טּפשִמ ןייד טנעענעג טָאה העָש ןייא ןיא םירָאװ !טָאטש עקרַאטש
 רענייק םירָאװ ,ריא רעּביא ןגָאלק ןּוא ןענייו דרע רעד ןּופ םירחֹוס יד
 רענײטשלדַײא ,רעּבליז ןּוא ,דלָאג ןּופ הרֹוחס ? ,הרֹוחס רעייז רעמ טינ טפיוק
 ײלרעלַא ןּוא ,ךעלרַאש ןּוא דייז ,רּוּפרּוּפ ןּוא ,טנװַײל ענייפ ,לרעּפ ןּוא
 ײלרעלַא ןּוא ,ןייּבטנַאפלע ןּופ שבילַּכ ײלרעלַא ןּוא ,ןצליהעג עקיטפּוד
 ;רָאמרַאמ ןּוא ,ןזייא ןּוא ,רעּפוק ןּופ ןּוא ,ץליהעג ןרעייט ןּופ טכַאמעג ,םילַּכ
 ןּוא ,תֶרֹוטק ןּוא ,לײאּבלַאז ןּוא ,ךערַײװ ןּוא ,ץריוועג ןּוא ,גנירעמיצ ןּוא :*

 ,דרעפ ןּוא ,ףָאש ןּוא רעדניר ןּוא ,ץייוו ןּוא ,לעמ-למעז ןּוא ,לייא ןּוא ,ןייוו
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 סָאװ ,תוריּפ יד ןּוא!* .תושָפנ עכעלשטנעמ ןּוא טכענק ןּוא ,ןגעװטַײר ןּוא

 ,גנידצלַא ןּוא ,ריד ןּופ ןדנואושרַאפ ןענעז ,טסּולגעג ייז ךָאנ טָאה המָשנ ןייד
 ןוא ,ריד ןּופ ןרָאװעג ןריולרַאפ ויא ,קיטכערּפ ןּוא סיז ןעװעג זיא סָאװ

 : .ןעניפעג טינ רעמ לֵלכִּב יז טעװ עמ
 ךייר ריא ךרוד ןענעז טָאװ ,ןכַאז עקיזָאד יד ןּופ טבירחֹוס יד:

 ןענייו ןּוא ןייּפ ריא ןּופ ארֹומ רַאפ טייו רעד ןּופ ןייטש ןלעװ ,ןרָאװעג
 ןעװעג זיא סָאװ ,טָאטש רעסױרג רעד ַײװ ,ַײװ :ןגָאז ןּוא * ,ןגָאלק ןּוא
 טימ טקעדַאּב ןּוא ,ךעלרַאש ןּוא רּוּפרּוּפ ןיא ,טנװַײל רענייפ ןיא ןָאטעגנָא
 סיורג ַאזַא זיא הֹעֶש ןייא ןיא םירָאװ !לרעּפ ןּוא רענײטשלדַײא ןּוא דלָאג

 .ןרָאװעג בּורָח תֹוריִׁשַע
 -צעגרע טרָאפ סָאװ ,רענייא רעדעי ןּוא ,ןַאטיּפַאקפיש רעדעי ןוא

 ןענעז ,םִי ןּופ הנּויַח רעייז ןענידרַאפ סָאװ ,עלַא ןּוא ,רערעדּור ןּוא ,ןיהואוו
 טקוקעג ןּבָאה ייז תעּב ,ןגירשעג ןּבָאה ייז ןּוא * ,טייוו רעד ןּופ ןענַאטשעג

 יד יװ זיא טָאטש רעסָאװ :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןענערּב ריא ןּופ ךיור םעד ףיוא
 ןוא ,ּפעק ערעיײז ףױא ּביוטש ןפרָאװעג ןּבָאה יז ןּוא* !טָאטש עסיורג

 רעד ַײװ ,ַײװ :ןגָאז ּוצ יױזַא ,טגָאלקעג ןּוא טנייוועג ןּבָאה יז תעּב ,ןגירשעג
 ףיוא ןפיש טַאהעג ןּבָאה סָאװ ,עלַא ןענעז ריא ןיא סָאװ ,טָאטש רעסיורג

 יז יא הֹעָש ןייא ןיא םירָאװ ,תֹוריִׂשֲע ריא ךרוד ךייר ןרָאװעג ,םִַי םעד

 ןּוא ,םישֹודק ריא ןּוא ,למיה ּוד ,ריא רעּביא ךיד יירפ** .ןרָאװעג בורָח
 .ריא ןיא טּפשִמ רעיא טּפשִמעג טָאה טָאג םירָאװ !םיאיִבנ ןּוא ,םיחילש

 טלָאװ סָאד יװ ,ןייטש ַא ןּביוהעגפיוא טָאה ךאלַמ רעקרַאטש ַא ןּואיז
 ,ןײרַא םִי ןיא ןפרָאװעגנַײרַא םיא טָאה ןּוא ,ןייטשלַימ רעסיורג ַא ןעוועג

 ,לֶבָּב ןרעװ ןפרָאװעגרעדינַא חֹוּכ ןקרַאטש ַא טימ טעװ יװַא :טגָאזעג ןּוא

 לֹוק סָאד ןּוא= .ןרעװ ןענופעג טינ רעמ טעװ יז ןּוא ,טָאטש עסיורג יד
 ,רערעטַײמּורט ןּוא ,ױעליּפשנטַײלּפ ןּוא ,רעגניז ןּוא ,רעליּפשנּפרַאה ןּופ
 םּוש ןייק ןּופ רעטסנַײמ ןייק ןּוא ;ןרעװ טרעהעג טינ רעמ ריד ןיא טעװ
 לימ ַא ןּופ לֹוק סָאד ןּוא ;ןעניפעג טינ רעמ ריד ןיא ןעמ טעװ קרעװטנַאה
 רעטכייל ַא ןּופ טכיל טָאד ןּוא* ;ןרעװ טרעהעג טינ רעמ ריד ןיא טעװ
 ןיא טעװ הֹלַּכ ןּוא ןתֶח ןּופ לֹוק סָאד ןּוא ;ןענייש טינ רעמ ריד ןיא טעװ
 יד ןעװעג ןענעו םבירחוס ענייד םירָאװ ;ןרעװ טרעהעג טינ רעמ ריד
 טריפרַאפ תומּוא עלַא ןענעז ףוׁשיִּכ ןייד טימ ןּוא ,דרע רעד ןּופ ןטשריפ
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 ןוא םיאיִבנ ןופ טּולּב סָאד ןרָאװעג ןענופעג ויא ריא ןיא ןּוא** .ןרָאװעג
 .דרע רעד ףיוא ןרָאװעג טעגרַהעג ןענעז סָאװ ,יד עלַא ןּופ ןּוא ,םישֹודק ןּופ

 ןופ לֹק ךיוה ַא ןעװעג טלָאװ עס יװ טרעהעג ךיא ּבָאה םעדכָאנ יי
 :ןגָאז וצ ױזַא ,למיה ןיא ןֹומַה ןסיורג ַא

 ּוצ ןרעהעג טכַאמ ןּוא טייקכעלרעה ןּוא העּושי יד !הָיולְלַה
 ענייז ןענעז קיטרַאפטכער ןּוא תֹמָא םירָאװ* .טָאג רעודנּוא
 טָאה סָאװ ,הנֹוז עסיורג יד טּפשְמעֶג טָאה רע םירָאװ ;םיטָּפשִמ

 םקֹונ ךיז טָאה רע ןּוא ,תּוז ריא טימ דרע יד ןּברָאדרַאפ
 .טכענק ענייז ןּופ טּולּב םעד רַאפ ריא ןיא ןעוועג

 ףױרַא טייג ךיור ריא ןּוא !הָיּולְלַה :טגָאזעג יז ןּבָאה לָאמ טייווצ ַא ןּואי
 ריפ יד ןּוא םינקז קיצנַאװצ ןּוא ריפ יד ןּוא* .קיּביא ןּוא קיּבייא ףיוא
 ףיא טציז סָאװ ,טָאג ּוצ טקּוּבעג ךיז ןּבָאה ןּוא ןלַאפעגרעדינַא ןענעז תויַח

 ןעמוקעגסױרַא זיא לֹוק ַא ןוא* !הָיּולְלַה .ןֵמָא :טגָאזעג ןּבָאה ןּוא ,לוטש םעד
 :ןגָאז ּוצ יװַא ,לוטש םעד ןּופ

 ארֹומ טָאה סָאװ ריא ,טכענק ענייז עלַא ,טָאג רעודנּוא טּבױל
 .עסיורג יד ןּוא עניילק יד ,םיא רַאפ

 ןסױרג ַא ןּופ לֹוק סָאד ןעװעג טלָאװ עס יװ טרעהעג ּבָאה ךיא ןוא ?

 עקרַאטש ןופ לֹוק סָאד יװ ןּוא ,ןרעסַאװ ְךַס ַא ןּופ לֹוק סָאד יװ ןּוא ןֹומַה
 :ןגָאז וצ ױזַא ,ןרענוד

 ,רעקיטכעמלַא רעד ,טָאג רעודנּוא ,רַאה רעד םירָאװ !הָיּולְלַה
 םיא ןּוא ,ןייז ךעליירפ ןּוא ןעיירפ ךיז רימָאל' .ןגיניק טּוט
 םעד ןּופ הדנותַח יד טָאה טנעענעג םירָאװ ,-דובָּכ ןּבעגּפָא
 ריא יא סע ןּוא* .טײרּבעגנָא ךיז טָאה הֹלַּכ ןייז ןּוא ,םַאל
 ,טנװַײל רענייפ ןיא ןָאטנָא ךיז לָאז יז זַא ,ןרָאװעג ןּבעגעג

 -טכער יד ןענעז טנוװַײל ענייפ יד םירָאװ ;רעטױל ןּוא קיטכיל
 .םישֹודק יד ןּופ םיִׂשעֵמ עקיטרַאפ

 ןענעו סָאװ ,יד זיא לאוו :ּבײרש :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה רע ןּוא'
 ּוצ טָאה רע ןּוא .םַאל םעד ןּופ טייצלָאמ-הנּותַח םעד ּוצ ןרָאװעג ןטעּבעג
 ןלַאפעגרעדינַא ןיּב ךיא ןּוא * .טָאג ןּופ דייר עתֶמֶא ןענעז סָאד :טגָאזעג רימ

 :טגָאועג רימ ּוצ טָאה רע ןּוא .םיא רַאפ ןקוּב ּוצ ךיז ,סיפ ענייז רַאפ



 20--11 ,טי ןנחֹוי ןּופ תולגתה יד 200

 ענייד ןּוא ריד טימ טכענקטימ ַא ןיּב ךיא !ןָאט טינ סע טסרָאט ּוד ,עז

 םירָאװ ,טָאג רַאפ ךיד קּוּב .ןַעּוׁשִי ןּופ תודָע סָאד ןּבָאה סָאװ ,רעדירּב
 .האּובנ ןופ טסייג רעד זיא ןַעּוׁשִי ןופ תֹודָע סָאד

 .דרעפ טייו ַא טשרע ,טנפעעגפיוא למיה םעד ןעועג ּבָאה ךיא ןּוא 1
 ןוא יײרטעג ןרָאװעג ןפורעג זיא ,ןסעזעג םיא ףיױא ויא סָאװ ,רעד ןּוא
 ;דמָחלִמ ןּוא ןטּפשִמ רע טּוט טײקיטרַאפטכער ןיא ןּוא ,קיטפַאהרָאװ

 ּפָאק ןייז ףיוא ןוא ,רעייפ ןּופ םַאלפ ַא יװ ןענעז ןגיוא ענייז ןּוא * .ןטלַאה

 רעניק סָאװ ,ןעמָאנ ַא ןגירשעגפיוא טָאה רע ןּוא ;ןעניורק ךַס ַא ןענעז
 טצירּפשַאּב ,שוּבלַמ ַא ןיא ןָאטעגנָא זיא רע ןּוא* .ןײלַא רע ץּוחַא ,טינ ןעק
 ןּוא * .טָאג ןּופ טרָאװ סָאד :ןפּורעגנָא טרעװ ןעמָאנ ןייז ןּוא ,טּולּב טימ

 טדײלקַאּב ,דרעפ עסייוו ףיוא ןעגנַאגעגכָאנ םיא ןענעז למיה ןיא תוולָיַח יד
 ַא סױרַא טייג ליומ ןייז ןּופ ןּוא* .רעטױל ןּוא סייוו ,טנװַײל רענייפ ןיא
 ןשרעה טעװ רע ןּוא ;תומּוא יד ןגָאלש ּוצ ריא טימ ידּכ ,דרעװש עפרַאש
 ןופ רעטלעקנַײװ םעד טערט רע ןּוא ;ןוייא ןופ טור ַא טימ ייז רעּביא
 ףיוא ןּוא שוּבלַמ ןייז ףיוא ןּוא * .ןקיטכעמלַא םעד ,טָאג ןּופ ןרָאצמירג םעד
 ןּוא שביכלמ ןופ ךלָמ :ןעמָאנ ַא ןּבירשעגנָא םיא ייּב ןעװעג זיא ךִיד ןייז

 .ןרַאה ןּופ רַאה
 טָאה רע ןּוא ,ןז רעד ןיא ןייטש ךאלַמ ַא ןעועג ּבָאה ךיא ןּוא 7

 ןעילפ סָאװ ,לגייפ עלַא ּוצ ןגָאז ןָאטעג ןּוא לֹוק ךיוה ַא טימ ןגירשעג

 טיײצלָאמ ןסיורג םעד ּוצ ףיונוצ ךייא טלמַאז ןּוא ,טמּוק :למיה ןטימ ןיא
 שילפ סָאד ןּוא ,םיכָלמ ןּופ שיילפ סָאד ןסע טלָאז ריא ידּכ * ,טָאג ןּופ
 דרעפ ןּופ שיילפ סָאד ןּוא ,םירֹוּביג ןּופ שיילפ סָאד ןּוא ,טַײלטּפױה ןּופ

 יס ,ןשטנעמ עלַא ןּופ שיילפ סָאד ןּוא ,ייז ףיוא ןציז סָאװ ,יד ןּופ ןּוא

 .סיורג ןּוא ןיילק ייס ,טכענק ייס ןּוא עיירפ
 ןוא דרע רעד ןופ םיכָלמ יד ןּוא היַח יד ןעועג ּבָאה ךיא ןּוא

 סָאװ ,םיא ןנעק ןטלַאה ּוצ המָחלִמ ,םענייאניא טלמַאורַאפ תֹולָיַח ערעייז
 יא היַח יד ןּוא" .לִיַח ןיז ןגעק ןּוא ,דרעפ םעד ףיוא ןסעזעג יא
 טכַאמעג טָאה סָאװ ,איבָנ רעשלַאפ רעד ריא טימ ןּוא ,ןרָאװעג ןעמּונעג
 ןּבָאה סָאװ ,יד טרַאנעגּפָא טָאה רע רעכלעו טימ ,ריא רַאפ סנכייצ יד
 ּוצ טקּוּבעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,יד ןּוא היַח רעד ןּופ ןכייצ םעד ןעמּונעגנָא
 ןיא טייהרעקידעּבעל ןרָאװעג ןפרָאװעגנַײרַא ןענעז עדייּב יז ;דליּבּפָא ריא
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 עקירעּביא יד ןוא* .לּבעװש טימ טנערּב סָאװ ,רעייפ ןּופ ךייט םעד

 ףיוא ןסעועג זיא סָאװ ,םעד ןּופ דרעװש רעד טימ ןרָאװעג טייטעג ןענעז
 עלַא ןוא ;לױמ ןייז ןּופ ןעמוקעגסױרַא יא סָאװ דרעװש יד ,דרעפ םעד

 .שיילפ רעייז טימ טַאז ןרָאװעג ןענעז לגייפ
 טָאה סָאװ ,למיה ןּופ ןרעדינּפָארַא ְךאלַמ ַא ןעועג ּבָאה ךיא ןּוא

 ןיז ןיא טייק עסיױורג ַא ןּוא םכֹוהּת םעד ןּופ לסילש םעד טַאהעג 2

 ויא סָאװ ,ינֹומדְקַה-ׁשֶחֶנ םעד ,גנַאלש יד טּפַאכעגנָא טָאה רע ןּוא" .טנַאה
 םיא ןּוא* ,רָאי טױט ףיוא ןדנוּבעג םיא טָאה ןּוא ,ןטָׂש ןּוא ןטֹוש רעד

 רעּביא טעמתַחרַאפ ןּוא ןסָאלשרַאפ םיא ןּוא ןײרַא םֹוהּת ןיא ןפרָאװעגנַײרַא
 ןלעװ רָאי טנזױט יד ויּב ,ןריפרַאפ טינ רעמ תומוא יד לָאז רע וַא ,םיא
 .טייצ רעצרוק ַא ףיוא ןרעוו טיירפַאּב רע זומ םעדכָאנרעד ;ןרעװ טקידנעעג

 ןּוא ,יײז ףיוא ןסעזעג ןענעז ייז ןּוא ,ןענָארט ןעזעג ּבָאה ךיא ןּוא !
 ,יד ןּופ ?רומָשנ יד ןעועג ּבָאה ךיא ןּוא ;ןרָאװעג ןּבעגעג ייז זיא טּפשִמ
 ןגעוונופ ןּוא ןֵעּושִי ןּופ ?רֹודַע םעד ןגעוונופ ןרָאװעג טּפעקעג ןענעז סָאװ

 רעד ּוצ טקוּבעג טינ ךיז ןּבָאה סָאװ ,ענױזַא ןּוא ,טָאג ןּופ טרָאװ םעד

 ףיוא ןכייצ םעד ןגָארקעג טינ ןּבָאה ןּוא ,דליּבּפָא ריא וצ טינ ךיוא ,היֵח
 ןוא ,ןרָאװעג קידעּבעל ןענעז ייז ןּוא ;טנַאה רעייז ףיוא ןּוא ןרעטש רעייז
 ןענעז עטיוט יד ןּופ עקירעּביא יד* .רָאי טנזיוט ןֵחיִׁשָמ טימ טגיניקעג ןּבָאה
 סָאד .טקידנעעג ןייז טינ ןלעװ רָאי טנויױט יד ויּב ,ןרָאװעג קידעּבעל טינ

 סָאװ ,רעד ויא קילײה ןּוא טשטנעּבעג' .םביִתָמַה-תִיַחּת רעטשרע רעד זיא
 רעד טָאה עקיזָאד יד רעּביא .םיִתָמַה-תַיְחּת ןטשרע םעד ןיא קֶלַח ַא טָאה

 ןוא טָאג ןּופ םיִנֲהֹּכ ןייז ןלעװ ייז טרעיינ ;הטילש ןייק טינ טױט רעטייווצ

 .רָאי טנויוט םיא טימ ןגיניק ןלעװ ןּוא ,ןַחיִׁשָמ ןּופ
 טײרפַאּב ןטֵׂש רעד טעװ ,טקידנעעג ןרעװ רָאי טנזוט יד זַא ןּוא'

 סָאװ ,זרומוא יד ןרַאנּוצּפָא ןעמּוקסױרַא טעװ ןּוא* ,הסיִפּת ןייז ןּופ ןרעוו
 ןעלמַאווצפיונּוצ יז ידּכ ,גֹוגָמ ןּוא גֹונ ,דרע רעד ןּופ ןקע ריפ יד ןיא ןענעז
 .םַי םעד ןּופ דמַאז סָאד יװ ויא לָאצ רעייז ;הֹמָחלִמ רעד .ּוצ םענייאניא
 ןּבָאה ןּוא דרע רעד ןּופ טיירּב רעד רעּביא ןעגנַאגעגפױרַא ןענעז יז ןּוא

 ןוא ;טָאטש עטּבילַאּב יד ןּוא םישֹודק יד ןּופ רעגַאל םעד טלגנירעגמּורַא
 ןוא? .טרעצרַאפ יז טָאה ןּוא למיה ןּופ טרעדינענּפָארַא טָאה רעייפ ַא
 םעד ןיא ןרָאװעג ןפרָאװעגנַײרַא ויא ,טריפרַאפ ייז טָאה סָאװ ,ןטָׂש רעד
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 יציִבָנ רעשלַאפ רעד ןּוא היַח יד ךיוא ּואו ,לּבעװש ןּוא רעייפ ןּופ ךייט

 קיּבײא ףיא טכַאנ ןּוא גָאט ןרעװ טקינײּפעג ןלעװ ייז ןּוא ;ןעװעג ןענעז
 | .קיּבייא ןּוא

 יא סָאװ ,םעד ןּוא ,לוטש ןסייװ ןסיורג ַא ןעועג ּבָאה ךיא ןּוא !!

 ןענורטנַא ןענעז למיה דעד ןּוא דרע יד םיִנָּפ סעמעוו ןּופ ,ןסעועג םיא ףיוא
 ךיא ןּוא* .ץַאלּפ ןייק ןרָאװעג ןענופעג טינ יז רַאפ זיא סע ןּוא ;ןרָאװעג

 ;לוטש םעד רַאפ ןייטש ,עניילק יד ןּוא עסיורג יד ,עטיוט יד ןעועג ּבָאה
 טנפעעג ויא רַפָס רעדנַא ןַא ןּוא .ןרָאװעג טנפעעג ןענעז םבירָפס ןּוא
 ןרָאװעג טּפשִמעג ןענעז עטיוט יד ןּוא .םיִיַחַה-רָפָס סָאד זיא סָאװ ,ןרָאװעג

 טול ,םירָפס יד ןיא ןּבירשעג ןעװעג ויא סָאװ ,םעד ןופ ְךַמס םעד ףיוא
 ןענעז סָאװ ,עטיוט יד ןּבעגעגסױרַא טָאה םִי רעד ןּוא * .םיִׂשעֵמ ערעייז
 ןּבעגעגסױרַא ןּבָאה היִּתחַּת-לֹואש רעד ןּוא טוט רעד ןּוא ;םיא ןיא ןעוועג

 ןרָאװעג טּפשִמעג זיא רעדעי ןּוא .ייז ןיא ןעוועג ןענעז סָאװ ,עטיוט יד
 -נַײרַא ןענעז היִּתחַּת-לֹואש רעד ןּוא טױט רעד ןּוא!* .םיִׂשעֵמ ענייז טול

 רעטײװצ רעד ויא סָאד .רעייפ ןּופ ךייט םעד ןיא ןרָאװעג ןפרָאװעג
 ןרָאװעג ןענופעג טינ ויא רעצימע ּבױא ןּוא:* .רעייפ ןּופ ךייט רעד ,טיוט

 םעד ןיא ןרָאװעג ןפרָאװעגנַײרַא רע יא ,םיִיַחַה-רֶפֵס םעד ןיא ןּבירשרַאפ
 .רעייפ ןּופ ךייט

 רעד םירָאװ ;דרע עיינ ַא ןּוא למיה םעיינ ַא ןעזעג ּבָאה ךיא ןּוא א י

 רעד ןּוא ,ןעגנַאגרַאפ ןענעז דרע עטשרע יד ןּוא למיה רעטשרע
 ,םִיַלָשּורי ַײנ ַא ,טָאטש עקילײה יד ןעזעג ּבָאה ךיא ןּוא" .ָאטינ רעמ זיא םִי

 יא סָאװ ,הדלַּכ ַא יװ טיירּבעגנָא ,טָאג ןופ למיה םעד ןּופ ןרעדינּפָארַא
 ןופ לֹק ךױה ַא טרעװעג ּבָאה ךיא ןּוא* .ןַאמ ריא רַאפ טצוּפעגסױא

 יד טימ ויא טָאג ןופ ןּכשִמ סָאד ,עו :ןגָאז ּוצ יװַא ,סױרַא לוטש םעד

 ,קלָאפ ןייז ןייז ןלעװ ייז ןּוא ,ייז טימ ןעניואו טעװ רע ןּוא ,ןשטנעמ
 ןופ רערט עדעי ןשיוװּפָא טעװ רע ןּוא* .ייז טימ ןייז טעװ ןײלַא טָאג ןּוא
 ןייק ןייז טינ ךיוא טעװ עס ,ןייז טינ רעמ טעװ טוט ןייק ןּוא ;ןגיױא ערעייז
 .ןעגנַאגרַאפ ןענעז ןכַאז עטשרע יד תֹמחַמ ,ןייּפ ןייק ,ןייוועג ןייק ,רעיורט

 ,עז :טגָאזעג טָאה ,לוטש םעד ףױא ןסעזעג ויא סָאװ ,רעד ןּוא*

 עקיָאד יד םירָאװ ,ּביירש :טגָאועג טָאה רע ןּוא .ַײנ גנידצלַא ךַאמ ךיא
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 סע :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה רע ןוא" .תרמָא ןּוא טּבױלגַאּב ןענעז דייר

 .ףֹוס רעד ןּוא ּבײהנָא רעד ,ווָּת יד ןּוא ףֶלַא יד ןיּב ךיא !ןעשעג זיא
 ןופ לַאװק םעד ןּופ יירפ ,קיטשרָאד ויא סָאװ ,םעד ןּבעג לעװ ךיא
 ;ןכַאז עקיזָאד יד ןענעשרַי טעװ ,ַחֵצַנִמ זיא סָאװ ,רעד" .רעסַאװ קידעּבעל

 יד רַאפ רעּבָא* .ןּוזו ןיימ ןייז טעװ רע ןּוא ,טָאג ןייז ןייז לעװ ךיא ןּוא

 ןּוא ,םיפאֹונ ןּוא ,םיחצֹור ןּוא ,עקידרעװמּוא ןּוא ,עקיּבױלגמּוא ןּוא ,םינָדחַּפ
 םעד ןיא ןייז טעװ קֶלַח רעייז- רענגיל עלַא ןּוא ,סרענידנצעג ןּוא ,םיּפשַכמ

 .טױט רעטייװצ רעד ויא סָאד .לּבעװש ןּוא רעייפ טימ טנערּב סָאװ ,ךייט
 טַאהעג ןּבָאה סָאװ ,םיכָאלַמ ןּביז יד ןּופ רענייא ןעמּוקעג זיא סע ןוא'

 ,זרוּכַמ עטצעל ןּביז יד טימ ןדָאלַאּב ןעװעג ןענעז סָאװ ,סנקעּב ןּביז יד
 ריד ליװ ךיא ,רעהַא םּוק :ןגָאז ּוצ יװַא ,רימ טימ טדערעג טָאה רע ןּוא
 טסיײג םעד ןיא טָאה רע ןּוא? .םַאל םעד ןּופ ּביײװ סָאד ,הלַּכ יד ןוייוו
 יד ןויועג רימ טָאה ןּוא ,גרַאּב ןכיוה ןּוא ןסיורג ַא ּוצ טריפענקעװַא ךימ

 רעד טימ'! טָאג ןּופ למיה םעד ןּופ ןרעדינּפָארַא םִיַלָשּורי טָאטש עקילײה

 ַא רעיז ּוצ ךעלנע ןעװעג יא טייקיטכיל ריא ;טָאג ןּופ טייקכעלרעה
 ןוא .לָאטשירק יװ רָאלק ,סיּפסַאי ַא ןעוועג טלָאװ סָאד יװ ,ןייטש ןרעייט
 יב ןּוא ,ןרעױט ףלעװצ טימ רעױמ עכיוה ןּוא עסיורג ַא טַאהעג טָאה יז
 ,ןעמענ ןּבירשעגנָא ןעוװעג ןענעז ףיורעד ןּוא ,םיכָאלַמ ףלעװצ ןרעיוט יד
 ןיא* .-לאָרׂשיייַנּב יד ןּופ םיטָבש ףלעװצ יד ןּופ ןעמענ יד ןענעז סָאװ
 םורָד ןיא ןּוא ,ןרעיוט יירד ןופָצ ןיא ןּוא ,ןרעױט יירד ןעוועג ןענעז חרוִמ

 רעד ןּופ רעױמ יד ןּוא* .ןרעױט יירד ברעֶמ ןיא ןּוא ,ןרעיױט יירד
 יד ןופ ןעמענ ףלעװצ ייז ףױא ןּוא ,תודֹוסי ףלעװצ טַאהעג טָאה טָאטש

 .םַאל םעד ןּופ םיחילש ףלעווצ
 סָאמ ַא רַאפ טַאהעג טָאה ,רימ טימ טדערעג טָאה סָאװ ,רעד ןּוא !*

 ריא ןּוא ריא ןּופ ןרעױט יד ןּוא טָאטש יד ןטסעמ ּוצ ,טּור ענעדליג ַא

 יװַא זיא ריא ןּופ גנעל יד ןּוא ,גיקע-ריפ טניל טָאטש יד ןּוא:" .רעיױמ
 ,טּור רעד טימ טָאטש יד ןטסָאמעג טָאה רע ןּוא .טיירּב יד יװ סיורג
 ןענעז ריא ןּופ ךייה יד ןּוא טיירּב יד ןּוא גנעל יד ;רעקַא טנזיוט ףלעווצ
 קיצרעפ ןּוא ריפ טרעדנוה ,רעױמ ריא ןטסָאמעג טָאה רע ןּוא * .ךיילג
 ןוא .ךאלַמ ַא ןופ ,זיא סָאד ,ןשטנעמ ַא ןופ סָאמ רעד טול ,ןלַײא

 ןעװעג זיא טָאטש יד ןּוא ,סיּפסַאי ןעװעג זיא רעיומ ריא ןּופ ייּבעג סָאד
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 -טָאטש רעד ןּופ ?רודֹוסי יד" .וָאלג ןרעטױל ּוצ ךעלנע ,דלָאג ןייר
 רעד :רענייטש ערעייט םיִניִמ ײלרעלַא טימ טריצַאּב ןעוװעג ןענעז רעיומ
 ,טַאנַא רעטירד רעד ,ריּפַאס רעטייוצ רעד ,סיּפסַאי זיא דֹוסי רעטשרע

 רעטסקעו רעד ,סקינָאדרַאס רעטפיפ רעד" ,דגַארַאמס רעטרעפ רעד
 ,וַאּפָאט רעטניינ רעד ,לִירעּב רעטכַא רעד ,טילָאסירכ רעטעּביז רעד ,ןיּבּור

 רעטפלעװצ רעד ,טניצַאה רעטפלע רעד ,סַארּפָאירכ רעטנעצ רעד

 רעדעי ;לרעּפ ףלעװצ ןעוועג ןענעז ןרעױט ףלעװצ יד ןּוא** .טסיטעמַא
 יד ןּוא ;לרעּפ ןייא ןּופ ןעװעג זיא ןרעױט ענעדישרַאפ יד ןּופ רענייא

 .וָאלג קיטכיוכרּוד יװ ,דלָאג רעטױל ןעװעג זיא טָאטש רעד ןּופ סַאג
 ,רַאה רעד ,טָאג םירָאװ ;לכיֵה ןייק ןעזעג טינ ריא ןיא ּבָאה ךיא ןּוא *

 טָאטש יד ןוא* .ללכיֵה ריא ןענעז ,םַאל סָאד ןּוא ,רעקיטכעמלַא רעד

 ;ריא ףױא ןענייש ּוצ ,הנָבל יד טינ ,ןּו יד טינ ,טַאהעג קיטיינ טינ טָאה
 יא טכיל ריא ןּוא ,ןטכױלַאּב יז טָאה טָאג ןופ טייקכעלרעה יד םירָאװ

 םביכָלמ יד ןּוא ,טכיל ריא ןיא ןייג ןלעװ תומוא יד ןּוא* .םַאל סָאד
 ןוא* .טייקכעלרעה רעייז ןעגנערּבנַײרַא ריא ןיא ןלעװ דרע רעד ןּופ

 םירָאװ--גָאטייּב ןרעװ ןסָאלשרַאפ טינ לָאמניק רעמ ןלעװ ןרעיױט עריא
 ןיא ןעגנערּבנַײרַא ןלעװ ייז ןּוא ;טכַאנ ןייק ןייז טינ רעמ טעװ טרָאד

 ןיא טעװ עס ןוא" ;תומּוא יד ןּופ --זובָּכ םעד ןּוא טייקכעלרעה יד ריא
 טּוט סָאװ ,רעד רעדָא ,ךַאז אֹמָט ןייק ןײגנַײרַא טינ לָאמניק רעמ ריא
 םעד ןיא ןּבירשרַאפ ןענעז סָאװ ,יד רָאנ טרעיינ ,רקֶש ןּוא טייקידרעוומּוא

 .םַאל םעד ןּופ םיִיַחַה-רָּפָס

 רעטיול ,ןּבעל ןּופ רעסַאװ ןּופ םָארטש ַא ןויוועג רימ טָאה רע ןוא י
 ןופ ןוא טָאג ןופ לּוטש םעד ןּופ סױרַא ויא סָאװ ,לָאטשירק יו 3

 ףױא ןּוא טיז רעד ףױא ןּוא .סַאג ריא ןופ טימ רעד ןיא* ,םַאל םעד
 טָאה סָאװ ,םבייַחַהְץֵע רעד ןעװעג יא םָארטש םעד ןּופ טייז רענעי
 ןּוא ;שדֹוח ןדעי טכּורפ ןייז טגנערּב ןּוא ,תוריּפ םיִניִמ ףלעוװצ ןגָארטעג
 .תומוא יד ןּופ גנולייה רעד רַאפ ןעװעג ןענעז םיוּב םעד ןּופ רעטעלּב יד
 ןוא טָאג ןּופ לּוטש רעד ןּוא .הֹלָלק ןייק ןייז טינ רעמ טעװ עס ןּוא?
 ןּוא* ;ןעניד םיא ןלעװ טכענק ענייז ןּוא ,ןענירד ןייז טעװ םַאל םעד ןּופ
 ןּוא* .סנרעטש ערעייז ףיוא ןייז טעװ ןעמָאנ ןייז ןּוא ,םינָּפ ןייז ןעז ןלעװ ייז
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 ןייק ןּופ טכיל ןייק טינ ןפרַאדַאּב יז ןּוא ,טכַאנ ןייק ןייז טינ רעמ טעװ עס

 רעייז ןיז טעװ ,רַאה רעד ,טָאג םירָאװ ;ןּו רעד ןּופ רעדָא רעטכייל

 .קיּביא ןּוא קיּביײא ףיוא ןגיניק ןלעװ ייז ןּוא ;טכיל
 טּבױלגַאּב ןענעז דיר עקיזָאד יד :טגָאועג רימ ּוצ טָאה רע ןּוא '

 טקישעג טָאה ,םיִאיִבנ יד ןּופ רעטסייג יד ןּופ רַאה רעד ,טָאג ןּוא .תֹמָא ןּוא

 ,עו ןּוא" .ןעשעג בורָקּב וּומ סָאװ ,סָאד טכענק ענייז ןזייוו ּוצ ךאלַמ ןייז

 האובנ רעד ןּופ דייר יד ּפָא טיה סָאװ ,םעד זיא ליואוו .דלַאּב םּוק ךיא

 .רפס ןקיזָאד םעד ןּופ
 עקיוָאד יד ןעועג ןּוא טרעהעג טָאה סָאװ ,רעד ןיּב ,ןֶנָחֹוי ,ךיא ןּוא *

 וצ ןלַאפעגרעדינַא ךיא ןיּב ,ןעזועג ןוא טרעהעג ּבָאה ךיא תעּב ןּוא .ןכַאז

 ןוא .ןויועג סָאד רימ טָאה סָאװ ,ךאלַמ םעד ןּופ סיפ יד רַאפ ךיז ןקּוּב
 טכענקטימ ַא ןיִּב ךיא !ןָאט טינ סע טװמ וד :טגָאועג רימ ּוצ טָאה רע

 יד ןטיה סָאװ ,יד טימ ןּוא ,םיאיִבנ יד ,רעדירּב ענייד טימ ןּוא ריד טימ

 !טָאג וצ ךיד קוּב .רפֵס ןקיזָאד םעד ןּופ דייר
 רעד ןּופ דיר יד טינ עמתַחרַאפ :טגָאועג רימ ּוצ טָאה רע ןוא ?

 סָאװ ,רעד * .טנעָאנ ןיא טייצ יד םירָאװ ;רפַס ןקיזָאד םעד ןּופ האּובנ

 סָאװ ,רעד ןּוא ;טײקיטכערעגמּוא ןָאט רעטייו רע לָאז ,טכערעגמּוא זיא

 ,קיטרַאפטכער זיא סָאװ ,רעד ןּוא ;ןייז אמַטמ ךיז רעטייוו רע זָאל ,אמָט זיא
 לָאז ,קילײה זיא סָאװ ,רעד ןּוא ;טײקיטרַאפטכער ןָאט רעטייוו רע זָאל

 טימ ןיא רַכֹׂש ןיימ ןּוא ,דלַאּב םּוק ךיא ,עו .ןקיליה רעטייוו ךיז רע

 .םיִׂשעַמ ענייז טױל םענייא ןדעי ןטלעגרַאפ ּוצ ,רימ
 ,רעטצעל רעד ןּוא רעטשרע רעד ,וָּת יד ןּוא ףֶלַא יד ןיּב ךיא *

 ,רעדיילק ערעייז ןשַאװ סָאװ ,יד זיא ליואוו* .ףֹוס רעד ןּוא ּבײהנָא רעד
 יד ךרּוד ןײגנַײרַא ןלָאז ןּוא ,םביִיַחַהְץִע םעד ּוצ תושר ןּבָאה ןלָאז יז ידּכ
 ,םיּפשַכמ יד ןּוא ,טניה יד ןענעז ןסיורד * .ןירַא טָאטש רעד ןיא ןרעיוט
 סָאװ ,רענייא רעדעי ןּוא ,רענידנצעג יד ןּוא ,םיחצֹור יד ןּוא ,םיפאֹונ יד ןּוא

 .רקָש טימ ּפָא ךיז טיג ןּוא ּביל טָאה
 ןקיָאד םעד טימ ךייא ּוצ ְךאֹלַמ ןיימ טקישעג ּבָאה ,ַעּושִי ,ךיא !*

 ,ןדִוָד ןופ םַאטש רעד ןּוא ׁשֶרֹוש רעד ןיּב ךיא .תוליֵהק יד רַאפ תודֵע
 .ןרעטשנגרָאמ רעקידנצנַאלג רעד

 זָאל ,טרעה סָאװ ,רעד ןּוא .םּוק :ןגָאז הֹלַּכ יד ןּוא טסייג רעד ןּוא *
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 סָאװ ,רעד ;ןעמּוק רע ןָאל ,קיטשרָאד ןיא סָאװ ,רעד ןּוא .םּוק :ןגָאז רע
 .ןּבעל ןּופ רעסַאװ סָאד יירפ ןעמענ רע זָאל ,ליוו

 רעד ןּופ דיר יד ןרעה טּוט סָאװ ,םענייא ןדעי תרודַע גָאז ךיא !*
 טעװ םעד ,יײז ּוצ ןרעמ טעװ רעצימע ּבױא :רפַס ןקיזָאד םעד ןּופ האּובנ
 ןוא* ;רפָס ןקיזָאד םעד ןיא ןּבירשרַאפ ןענעז סָאװ ,תֹוּכַמ יד ןרעמ טָאג

 רעקיָאד רעד ןּופ רפָס םעד ןּופ דייר יד ןּופ ןרענימ טעװ רעצימע בוא
 רעד ןּופ ןּוא םיִיַחַה-ְץִע םעד ןּופ קֶלָח ןייז ןרענימ טָאג טעװ םעד ,האּובנ

 .רפֵס ןקיוָאד םעד ןיא ןּבירשרַאפ ןענעז סָאװ ,טָאטש רעקילײה

 ךיא ,ָאי :טגָאז ,ןכַאז עקיזָאד יד ףיוא ןגָאז תֹודָע טּוט סָאװ ,רעד
 וַעּשְי רַאה ,םּיק ,ןֵמָא .דלַאּב םּוק

 .ןִמָא .עלַא ךייא טימ ןייז לָאז ַעּוׁשִי רַאה םעד ןּופ דָסֶח רעד?


